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Redactioneel

Het is lange tijd stil geweest rond Hannah Arendt (1906 - 1975). Inmiddels lijkt
hieraan een einde gekomen. Haar werk geniet weer volop belangstelling en wordt
gezien als een eigenzinnige hijdrage aan het politiek-filosofische debat. Haar oeuvre is een essayistisch, onsystematisch oeuvre. Ze noemde zichzelf dan ook liever
geen filosoof, want bijna alle grote filosofen van Plato tot en met Heidegger Inden
volgens haar aan 'beroepsdeformatie'; een beroepsdeformatie die tot uitdrukking
komt in de 'neiging tot het tyrannieke'.
Arendts reflectie op het totalitarisme vormt een belangrijke grondtoon in haar
werk. Het totalitarisme betekent voor haar een breuk met de politiek-filosofische
traditie. Deze traditie is niet in staat om de vernietiging van vrijheid en pluraliteit in
totalitaire regimes als stalinisme en fascisme te doorgronden. Sterker nog: de traditie heeft zich al van meet af aan voor pluraliteit en vrijheid afgesloten.
In 1933 vlucht Arendt naar Parijs vanwege het toenemende anti-semitismein
Duitsland en in 1941 naar Amerika, waar ze al spoedig in lal van tijdschriften publiceert over de joodse kwestie en de vluchtelingenstatus.
Haar toenemende kritiek op de vestiging van een nationale joodse staat en haar
pleidooi voor een paiestijns-joodse federatie waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen meerderheden en minderheden, zijn nog steeds actueel. Even actueel
zijn haar kritische kanttekeningen hij de - abstracte "mensenrechten vanuit het
perspectief van de statenloze, voor wie deze mensenrechten niet geconcretiseerd
zijn in burgerrechten.
Arendts commentaar op het wereldgebeuren van haar tijd staat uiteraard niet los
van haar politiek-filosofische denken, zoals zich dat vanaf The Origins of Toralicarianism, verschenen in 1951, ontwikkelt. Een blijvend thema in haar werk is de
vraag naar de betekenis van het menselijk handelen, in het bijzonder het politieke
handelen. Deze vraag is verbonden met de vraag: hoe te oordelen in een wereld
waarin traditionele maatstaven in discrediet geraakt zijn en het erop aankomt zonder houvast te denken.
In dit themanummer wordt niet zozeer een introductie, alswel een verdieping
van een aantal facetten van Arendts werk gepresenteerd. In het eerste artikel Van
'Solus-ipse'naar 'inter-esse' bespreken Jozef Keulartz en Alwin Hietbrink de invloed van Heideggers metafysica- en subjectkritiek op het werk van Arendt, als
ook Arendts analyse van de tekortkomingen van deze kritiek. Waar Heidegger zich
tot het Zijn wendt, wendt Arendt zich onder invloed van het werk van Jaspers tot
de communiciatie. Een belangrijk verschil met Jaspers is evenwel dat Arendt com-

municatie niet alleen in existentide, maar vooral in polineke zin begrijpt: het samen
spreken en handelen is constitutief voor de publieke ruimte.
Anders dan Keulartz en Hietbnnk laat Pieter Pekelharing zich in rijn artikel
Over slaapwandelaars, banaliteit en onsterfelijkheid kritisch uit over Arendts concepties van politiek en publieke ruimte. Pekelharing plaatst Arendt temidden van
tijdgenoten als Broch en Schmitt, die evenals Arendt de moderne massademocratie
afwijzen. Ook trekt hij een parallel tussen Arendt en Foucault: bij beiden staat de
opkomst van het sociale centraal. In tegenstelling tot Arendt wijst Pekelharing het
binnendringen van het sociale in de politiek niet af als banaal' het is dankzij deze
'banale' politiek dat velen een 'goed leven' kunnen leiden.
In Schlemielen gaat Jan van Heemst in op de betekenis voor Arendt van
joodse intellectuelen als Vamhagen, Heine en Kafka. De schlemieligheid van
Varnhagen en Heine houdt voor Arendt ook een kritische positie in; zezijn de antihelden van de moderniteit. Schlemieligheid als strategie is evenwel gebonden aan
een specifieke historische context. De toenemende gelijkschakeling na de Eerste
Wereldoorlog brengt iemand als Kafka dan ook tot een andere strategie: die van de
onthullende schijnaanpassing.
In de laatste bijdrage aan het thema-gedeelte Een erfenis zonder testament bespreekt Cris van der Hoek de feministische Arendt-recepties van Seyla Benhabib
en FranÃ§aisCollin. Benhabib stelt Arendt in het licht van de kritische theorie en
bekritiseert - evenals Pekelharing - Arendts afwijzing van het sociale in de politiek.
Collin stelt Arendt in het licht van de hedendaagse franse filosofie en onderschrijft
Arendts opvatting van het politieke als evenement. Beiden veronachtzamen daarbij
evenwel Arendts complexiteit, die getuigt van haar wijze van 'Selbstdenken'.
In onze column bespreekt J.K.M. Gevers het fenomeen van De verweesde universiteit. De Nederlandse universiteit is in verwarring. Maar er is hoop, namelijk
als ze deze crisis gebruikt om zich los te maken van de staat, en al haar verbeeldingskracht aanwendt om een eigen Europese identiteit te vinden.
Onlangs promoveerde Jozef Keulartz op De verkeerde wereldvan JÃ¼rge
Habermas. De meningen waren verdeeld. Vandaar een 'dossier Keulartz'. Ren6
GabriÃ«lvergelijkt Keulaitt met een reiger: op hoge poten waadt hij door de filosofische sloot, op zoek naar het speciale hapje dat de witvis Habermas voor hem
is. GabriÃ«lvolgt denauwlettende speurder op de voet. Vervolgens zet Michiel
Korthals zijn kanttekeningen: Keulartz zou Habennas' begrip van 'leerprocessen'
niet hebben begrepen. Bovendien vervult de metafoor van de omkering, anders
dan Keulartz beweert, niet de centrale rol in Habermas' werk. Keulartz' repliek op
deze kritiekpunten sluit het dossier af.
Tenslotte 5 recensies. Even Smit bespreekt De twee gezichten van Georges
Sorel van Bas van Stokkum; Kees Neefjes recenseert Een ethiek van belangen
van Rob van Es, Ren6 Boomkens bespreekt Eric Bolle's Tussen architectuur en
filo.â€¢ofi Marianne Bvenink gaat in op Het minimale zelfen andere opstellen van
Smart Hall, en tenslotte, wederom Ren6 Boomkens over The Intellecruals and the
Masses van John Carey.

Van 'solus-ipse' naar 'inter-esse'

De andere 'Kehre' van Hannah Arendt
Jozef Keulartz en Alwin Hietbrink

Het is algemeen bekend dat Hannah Arendt werd beÃ¯nvloedoor haar 'minnaar'
Mastin Heidegger en haar 'mentor' Kar1 Jaspers. De secundaire literatuur laat het
op dit punt echter afweten en bliitt doorgaans in vaagheden steken. Het is de inzet
van ons aitikel hier verandering in te brengen en de aanzet te geven tot een meer
grondige en diepgaande analyse van Arendts relatie tot haar filosofische 'leermeesters'.
Ons artikel valt uiteen in vier paragrafen. In de eerste paragraaf wordt demvloed van Sein und Zect op The Humun Condition besproken, waarbij ook
Arendts kritiek op het subjectfilosofisch karakter van het hoofdwerk van de vroege
Heidegger aan de orde gesteld zal worden. (1) In de tweede paragraaf wordt de
invloed van de late Heidegger op The Life of the Mind behandeld: Arendt volgt
Heidegger m zijn poging tot 'destructie' van de metafysica maar slaat daarna een
geheel andeie weg in. (2) In de derde paragraaf komt de invloed van Jaspers op
Arendts andere 'Kehre' uit de $uh1ectfilosofie ter sprake: hoewel zij Jaspers herhaaldelijk prijst omdat hij als eerste het egoisme van de existentiefilosofie doorbrak
en communicatie centraal stelde. tekent Arendt toch bezwaar aan tegen het door
hem gehanteerde kader van de 'dialogische filosofie'. De slotparagraaf vat kort samen waarin Arendt zich van Heidegger en Jaspers onderscheidt.

De dialectiek van 'praxis' en 'poiesis'

In The Huniun Condition, dat algemeen als haar hoofdwerk wordt aangemerkt,
maakt Hannah Arendt in navolging van Aiistoteles onderscheid tussen de sfeer van
de poiesis ('Herstellen') en die van de praxis ('Handelna). Haar boek draait om de
stelling dat de eerste sfeer zich in de loop van de westerse geschiedenis heeft uitgebreid ten koste van de tweede. Hierdoor is de politieke openbaarheid, die leeft
van de pluraliteit van perspectieven, in verval geraakt en heeft het totalitarisme zijn
afzichtelijke kop kunnen opsteken. Haar stelling omtrent de verdringing van de
praxis door de poiesis dankt Arendt voornamelijk aan de vroege Heidegger. (3)
1
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M Heidegger, Sein undZei1 TÃ¬binge1986
H Arendt, The Human Condition Chicago en London 1958 (voortaan afgekort als HG)
H Arendt, The Liie of the Mind Thinking. New York en Londen 1978 (LOM l)
H. Atendt, The Lila of Mind Wil/ing New York en Londen 1978 (LOM 11)
Gemakshalve wordt in dit artikel Arendts onderscheid lussen werk ('Herstellen') en arbeid

In de eerste helft van de jaren twintig, toen Arendt zijn colleges volgde, hield
Heidegger zich intensief bezig met de praktische filosofie van Aristoteles. Wat hem
in Aristoteles aantrok, was diens kritiek op Plato's ideeÃ«nleerDeze leer oefende
een helangnlke en volgens Heidegger fatale invloed uit op de christelijke theologie.
In de patristische en scholastische traditie was het namelijk sinds Augustinus gebruikelijk om god te beschouwen als het 'summum bonum', de hoogste idee
waarvan alle overige ideeÃ«(als gedachten van god) afgeleid ZW. Volgens Heidegger, die zichzelf in deze tijd eerder als 'christelijk theoloog' dan als filosoof opvatte, dreigde de oerchristelijke ervaring van de facticiteit en historiciteit van het
leven door deze (neo)platoonse interpretatie vervalst te worden. Om dit gevaar af te
wenden en de oorspronkelijke christelijke levenservaring van metafysische speculaties te bevrijden, wendde Heidegger zich aanvankelijk tot de praktische filosofie
van Aristoteles.
In zijn Ethica Nicomuchea verzet Aiistoteles zich met kracht tegen het ethisch
absolutisme van de platonisten, zonder daarhij in het ethisch relativisme der sofisten terug te vallen. Hij bekritiseert de idee'nleer en wijst de veronderstelling van
een transcendente norm in de vorm van het summum bonum als onhoudbaar en
onbruikbaar van de hand. Vanwege het ontbreken van een absolute maatstaf is het
onmogelijk om langs strikt wetenschappehjke weg te achterhalen wat in concrete
situaties dient te gebeuren. Zedelijk handelen is dan ook iets anders dan de technische toepassing van wetenschappelijke kennis in specifieke omstandigheden. Het
zedelijk karakter van handelingen bestaat immers juist hierin dat men telkens opnieuw bij zichzelf te rade moet gaan en al wikkend en wegend tot een oordeel of
keuze moet komen. Praktische wijsheid - 'phronesis' - is dus volgens Aristoteles
niet een episteme en evenmin een techne, maar is een geheel eigensoortig weten.
Terwijl episteme betrekking heeft op de levensvorm van de theona en techne op
die van de poiesis, brengt Aristoteles phronesis in verband met praxis.
Bij meerdere gelegenheden heeft Gadamer getuigenis afgelegd van de betekenis
van deze beschouwingen voor Heideggers ontwikkeling. "Hier, in de kritiek op
Plato, die zich in de differentiering van techne, episteme en phronesis toespitste,
nam Heidegger voor het eerst vastberaden afstand van 'Filosofie als strenge wetenschap'". (4) Aristoteles' praktische filosofie verschafte Heidegger het model
voor zijn 'Daseins7-analyse uit Sein und Zeit. Het onderscheid tussen poiesis en
praxis keert hier terug in het begrippenpaar 'Besorgen' en 'Fiirsorge'. (5) E n van
de kerngedachten van de vroege Heidegger betreft de verdringing van de praktische 'Fursorge' door het technische 'Besorgen', en het is juist deze gedachte die
ook in The Human Condition van Arendt centraal staat. (6)
Volgens Heidegger is de menselijke existentie, het 'Dasein' wezenlijk een 'inder-Welt-sein'. Met deze uitdrukking verzet Heidegger zich tegen elke filosofie,
die de scheiding van (bewustzijnsimmanent) subject en (bewustzijnstranscendent)
object als onproblematisch uitgangspunt accepteert. Dit uitgangspunt dwong filosofen er voortdurend toe om bruggen te slaan tussen bewustzijn en buitenwereld;
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genegeerd.
H.G Gadamer, Heideggers Wege Tubmgen 1983, p 118, cf. 144.
F. Volpi, Heidegger e Arislolele. Padua 1984.
Zie- J Keulartz, De verkeerde wereld van Jurgen Habermas. Meppel 1992, p. 187 e v.

ja meer nog, om bewijzen te leveren voor het bestaan van de buitenwereld. Het
schandaal van de filosofie is volgens Heidegger niet dat dergelijke bewijzen nog
steeds ontbreken, zoals Kant meende, maar dat ze telkens weer verwacht en geÃ«is
worden. De mens staat niet als een geÃ¯soleersubject tegenover de objectieve wereld van dimgen en personen, waarmee hij in aanraking kan komen door 'buiten'
zichzelf te treden, en waarmee hij naar believen het contact ook weer kan verhreken door zich in zijn 'innerlijk' terug te trekken.
De oorspronkelijke verhouding van mens en wereld duidt Heidegger ook wel
aan als 'wonen hij', 'zich ophouden bij', etcetera. Daarmee wordt een nabijheid
gesuggereerd, die kenmerkend is voor de vertrouwde en vanzelfsprekende omgang met dingen en andere personen in de dagelijkse praktijk. Deze praktische
omgang is voor Heidegger primair, terwijl hij de theoretische instelling als secundair beschouwt.
Heideggers pragmatisme komt nog het sterkst naar voren in zijn beschrijving
van de 'Umwelt'. Tot de dingen uit onze alledaagse omgeving m g e n we geen
toegang door ze aan theoretische beschouwingen te onderwerpen, maar door er
mee om te gaan, door ze te gebruiken, te bedienen, te bewerken, te cultiveren, te
repareren; kortom: door wat Heidegger het 'Besorgen' noemt. Deze uitdrukking
kan met 'werken'vertaald worden, want ten eerste beschouwt Heidegger de 'Umwelt' overwegend als een 'Werkwelt', en ten tweede duidt hij de dingen van de
dagelijkse omgang aan als 'werktuigen'. Door deze term te kiezen, zet Heidegger
zich af tegen de traditie waarin het ding primair als een 'voorhanden'-zipde wordt
opgevat, getuige uitdrukkingen als 'ousia', 'substantia' en â€¢ extensa'. De specifieke zijnswijze van werktuigen is niet 'Vorhandenhert' maar 'Zuhandenheit'.
Waar het bijvoorbeeld bij een hamer om gaat is of hij goed in de hand ligt, niet
te zwaar of te licht is. Daar komt men niet achter door zijn vorm te onderzoeken en
zijn gewicht vast te stellen, maar uitsluitend door hem in het gebruik op zijn handzaamheid en doelmatigheid te beproeven. Dat is echter zeker geen blind toetasten;
de dagelijkse omgang wordt namelijk begeleid door een bepaalde zienswijze
('Sichtart'), de 'Umsicht'. Het betreft hier een vorm van praktisch weten, dat
meestal impliciet blijft, eerder een kwestie van 'know how' dan van 'know that'.
Dit weten gaat niet aan de omgang vooraf, maar omgang en 'Umsicht' zijn logisch
gelijktijdig.
Naast de 'Umwelt' onderscheidt Heidegger de 'Mitwelt'. We zagen reeds: de
mens is geen volstrekt autarken autonoom subject, dat de merkwaardige eigenschap bezit relaties te kunnen onderhouden met objecten en andere subjecten. De
mens houdt zich niet alleen altijd al op bij dingen, hij is ook altijd al met anderen:
'in-de-wereld-zijn' is 'mede-zijn'. Met deze uitdrukking wordt bedoeld dat ik feitelijk nooit alleen voorkom, dat er altijd anderen in mi.jn naaste of verre omgeving
voorhanden zim. Netzomin als ikzelf hebben anderen de zijns-wijze van het voorhandene, noch die van het terhandene. Dat existentie wezenlijk co-existentie is,
betekent dat mensen open staan voor elkaar, dat ze onafgebroken op elkaar betrokken zi.jn, ook en vooral dan wanneer ze elkaar de rug toekeren en de eenzaamheid opzoeken.
De dagelijkse omgang met medemensen omschrijft Heidegger als 'FÃ¼rsorge'
Letterlijk betekent dat zoveel als verzorging, bilvoorbeeld van armlastigen en

noodlijdenden, maar bij Heidegger omvat dit begrip alle mogelijke vormen van samenleven, van liefhebben en opoffering tot verwaarlozing en verachting. Evenmin
als het zorgende hanteren van werktuigen verloopt het zorgende bejegenen van anderen blindelings, maar bezit het zijn eigen specifieke zienswijze, de 'RÃ¼cksicht'
Heidegger onderscheidt globaal twee vormen van 'FÃ¼rsorge'de 'einspringende'
en de 'vorspringende'. In het eerste geval neemt men iemand alle zorg uit handen,
waardoor hij afhankelijk dreigt te worden. In het tweede geval geeft men iemand
als het ware de zorg terug, zodat hij in alle vrijheid zijn eigen beslissingen kan nemen.
In het dagelijkse leven overheerst de eerste vorm, waarbij men dus voor elkaar
'inspringt', en wel vanwege de keer op keer door Heidegger gestipuleerde omstandigheid dat mensen doorgaans volledig in beslag genomen worden door hun
arbeid en alles wat daarmee verband houdt. Deze bevangenheid maakt dat het onderscheid tussen 'Fursorge' en 'Besorgen' vervaagt, dat het eerste tot een soort
verlengstuk wordt van het tweede. Opgeslokt als ze zijn door hun eigen bedrijvigheid, benaderen en beoordelen mensen zichzelf en elkaar in de eerste plaats vanuit
de verwi)zingssamenhang der werktuigen, als collega, consument of cliÃ«ntZo
worden alle verschillen uitgewist en worden mensen onderling verwisselbaar en
vervangbaar: "Iedereen is de ander en niemand is zichzelf." (7)
Weliswaar zal een mens op de vraag 'wie' h(] of zij is zonder enige aarzeling
antwoorden: dat ben ikzelf. Deze montane uitsmaak mae ons echter voleens
Heidegger niet tot de mening verleiden dat hiermee de weg van een ontologische
interpretatie van het 'wie' ondubbelzinnig voorgetekend is. Gaan we nameliik uit
van het leven van alledag, dan kunnen we er eenvoudig niet omheen vast testellen:
het subject van mijn bestaan is doorgaans niet het ik zelf, maar is het 'men': ik
oordeel zoals 'men' oordeelt, geniet zoals 'men' geniet - kortom: ik onderwerp me
in het gewone leven onvoorwaardelijk aan de 'dictatuur van het men'.
In het alledaagse leven worden eigen en andermans existentie vooreerst en
vooral uitgelegd in termen van het terhandene en voorhandene. De 'Fursorge'
wordt ondergeschikt gemaakt aan het 'Besorgen', de 'Rucksicht' aan de 'Urnsicht'. Als gevolg hiervan staat het normale verkeer tussen mensen in het teken van
de onverschilligheid
of indifferentie; men leeft langs
- elkaar heen en heeft geen
hoodiichap aan elkaar. Dat veianden bij de omslag van oneigenlijkheid naar eigenijkheid. Geeft de mens nmelijk gehoor aan de stem van hei geweien en geei1 hij
op vastberaden wijze gevolg aan haar oproep, dan wordt het zijn bij de dingen en
het zijn met anderen op eigenlijke wijze ontsloten. Er is dan sprake van een zekere
doorzichtigheid ('Durchsichtigkeit'), die ons zicht op de dingen (de 'Umsicht') en
ons zicht op de anderen (de 'RÃ¼cksicht'fundamenteel verandert. Wanneer de
mens tot vastberadenheid bereid en tot zelftransparantie in staat is, zal de 'scheve'
verhouding tussen 'Besorgen' en 'Fursorge' weer 'recht' getrokken kunnen worden. De 'einspringende FÃ¼rsorgezal dan plaats kunnen maken voor de 'vorspringende Fursorge', die bevrijding en niet beheersing tot norm heeft.
Wat Arendt in de vroege Heidegger aantrok was zijn bepaling van het zijn van
de mens als 'in-de-wereld-zijn'. "Wanneer we afzien van Nietzsche", schrijft zij in
7 M. Heidegger, a.w., p. 128
8

What is Existenz Philosophv, "danis Heideggers filosofie de eerste absolute en
compromisloze wereldlilke filosofie". (8) Net als Heidegger onderscheidt Arendt
m haar hoofdwerk twee wereldlijke activiteiten: terwijl arbeiden en werken gericht
zijn op de instandhouding van het leven en de totstandkoming van een objâ‚¬CUe
'Urnwelt' van gebruiksvoorwerpen, zijn handelen en spreken constitutief voor de
'Mitwelt', het samenzijn van mensen.
Bovendien bestaat er een aanzienlijke verwantschap tussen Heideggers tijdsdiagnose en die van Arendt: Heideggers 'dictatuur van het men' en Arendts 'heerschappij van het niemand' verwijzen allebei naar een maatschappelijke toestand die
gekenmerkt wordt door een tendens tot nivellering en normalisering. tot eenvormigheid en eenstemmigheid. Overeenstemming bestaat ook ten aanzien van de
oorzaak van deze betreurenswaardige situatie: de verdringing van de praxis door
de poiesis, van de 'FÃ¼rsorgedoor het 'Besorgen'. Maar terwijl Heidegger deze
verdringing voorstelt als een verschiinsel waarmee het menselijke bestaan telkens
opnieuw geconfronteerd wordt, beschouwt Arendt haar als een historisch geheuren, dat zich uitstrekt van de antieke wijsbegeerte tot de moderne wetenschap en
techniek. Daaruit blijkt overigens dat Arendts receptie van Heideggers 'Daseins1analyse op dit punt door diens latere 'Seins'-leer gekleurd is.
Het voornaamste verschil tussen Heidegger en Arendt betreft het aspect van
interactie en intersubjectiviteit, een aspect dat in Sein unÃ Zeit sterk onderbelicht
blijft. De 'verspringende' of bevrijdende vorm van 'FÃ¼rsorgewordt door
Heidegger namelijk uitsluitend negatief gekarakteriseerd, als afwezigheid van inmenging en bemoeienis, als een 'met-iust-laten' van de ander. Een positieve omschnjving van communicatie zal men hier dan ook vergeefs zoeken, terwijl de
openbaarheid telkens weer wordt afschilderd als het tenein br1 uitstek van het
'men'. In tegenstelling tot Heidegger belicht Arendt juist de relationele kant van de
praktische filosofie van Anstoteles.
Arendts kritiek op Sein und Zeit komt er in het kort op neer dat Heidegger er
niet in geslaagd is zich aan de ban van de subjectfilosofie te onttrekken. Met zijn
analyse van de 'Uinwelt' en de 'Mitwelt' zet Heidegger weliswaar een eerste belangrijke stap om de subjectfilosofie achter zich te laten, maar bij zijn beantwoording van de vraag naar de eigenlilke existentie maakt hi1 een stap terug en verstrikt
hij zich opnieuw in haar conceptuele netten. Hierdoor krijgen de principes van
pluraliteit en 'publiciteit' geen kans: het 'interesse', de ruimte die ontstaat wanneer
mensen samen handelen en spreken, verdwijnt achter de 'solus-ipse', de op zichzelf teruggeworpen eenling, die het in zi.in zijn nitsluitendom dit zijn zelf gaat.
In haar eerder genoemde opstel over existentiefilosofie wijst Arendt op de
consequenties van Heideggers solipsisme:
"Heideggerheeft later in zijn colleges geprobeerd aan zijn geikoleerde subjecten
met behulp van invthologiserende anbegrippen als volk en aarde alsnog iets
gemeenschappelijk ten grondslag te leggen. Het is evident dat uien met dergelijke concepten de filosofie slechts verlaten en tor een of ander naturalistisch
bijgeloof vervallen kan. Wanneer het niet tot hef begrip van de mens hoort dat
8 H. Arendt. 'What is Exislenz Phllosophy~'in- Partisan Review, 13 (1946) 1,34-56. p. 49 (EP).
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hij met zijnsgelijken samen de aarde bewoont, dun rest slechts een mechanische
verzoening op grond van iets dat wezenlijk vreemd is aan de voorstelling van
subjecten u b losse atomen." (EP, p. 51)
Eenling of kuddedier
Nu heeft Heidegger achteraf zelf toegegeven dat hij met Sem urul Zeit in suhjectfilosofisch vaarwater was blijven steken. Hieraan probeerde hij in de jaren dertig
via zijn wending van 'Daseins'-analyse naar 'Seins'-leer te ontsnappen. Terwijl
Ai-endt uiteindelijk voor een geheel andere 'Kehre' zal kiezen, volgt ze de late
Heidegger wel m zim poging tot 'destructie' van de metafysica van het subject.
In haar moderne gestalte kent deze metafysica twee varianten. (9) In de idealistische variant draait het om het bewustzijn en wordt de geschiedenis op het stramien van de zelfreflectie beschouwd als het ontwikkelingsproces van de geest, die
eerst van zichzelf vervreemd raakt om later weer met zichzelf verzoend te worden.
In de materialistische variant staat de arbeid, opgevat als stofwisselingsproces tussen mens en natuur, centraal en wordt de evolutie van de menselijke soort letterlijk
als zelfproduktie begrepen. Beide varianten worden door Arendt gekritiseerd: terwijl de materialistische variant van de suhjectfrlosotÃ®
het vooral in The Human
Condition moet ontgelden, wordt de idealistische variant met name m The Life of
the Mmd op de korrel genomen.
In dit laatste boek onderstreept Arendt het reflexieve karakter van alle activiteiten van de 'vita contemplativa', van het denken, willen en oordelen. "Alle (geestelijke) activiteiten zijn reflexief: elk 'cogitare'is ook een 'cogito me cogitare', elk
willen is een 'volo me velle', en zelfs het oordelen is, zoals Monteqnieu eens opmerkte, slechts mogelijk door een 'retour secret sur moi-meme'.(LOM I, p. 75)
Het denken wordt door Arendt ook wel omschreven als een 'stom tweegesprek
van het ik met zichzelf. Ook het willen is steeds op zichzelf betrokken, maar deze
zelfhetrekking heeft geen dialogisch maar een antagonistisch karakter. De wil die
zich tot zichzelf wendt roept altijd een tegenwil wakker; elk 'velle'impliceert een
'nolle'. De wil kan zich alleen maar als vrije wil manifesteren in dit innerlijke conBict tussen 'velle' en 'nolle'; zonder weerstand is de wil niet vrij.
Arendt meent dat er een zekere rangorde bestaat in de graad van reflexiviteit
tussen de verschillende geestelijke acbviteiten, waarbij het willen de hoogste en het
oordelen de laagste plaats inneemt. Het 'volo me velle' is volgens Arendt veel
kenmerkender voor het willen dan het 'cogito me cogitare' voor het denken. Vandaar dat de suhjecÃ¼Ã¯losof
op haar hoogtepunt in het Duitse idealisme het willen
gelijk stelt aan het zijn. Als bewijs hiervoor haalt zij het volgende citaat aan: "Er
bestaat in laatste en hoogste instantie helemaal geen ander zijn dan willen. Willen is
oerzijn, en alleen op dit willen passen alle predikaten van het oerzijn: grondeloosheid, eeuwigheid, onafhankelijkheid van de tild, zelfbevestiging", (LOM 11, p.
156)
Dit citaat is afkomstig van Schellings verhandeling over de menselijke vrijheid,
9 Zie H. Arendt, On Violence New York 1970. pp 12 en t3 (OV).
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een verhandeling die Heidegger, samen met Hegels fenomenologie van de geest,
als het hoogtepunt van de metafysica van het Duitse idealisme beschouwt. In deze
verhandeling wordt, aldus Heidegger, "de wezenskein van de hele metafysica van
het avondland in zijn volle bepaaldheid" blootgelegd, (10) Een twijfelachtig compliment als men bedenkt dat Heidegger de geschiedenis van de metafysica louter
beschrijft in termen van een almaar toenemende zijnsvergetelheid en zijnsverlatenheid, die culmineert in de heerschappij van de moderne techniek.
Wat Arendt keer op keer aan de idealistische variant van de suhject-filosofie
hekelt is haar wereldloze karakter: de onderlinge verhouding tussen mensen maakt
in deze variant plaats voor de verhouding van het geÃ¯soleerdsubject tot zichzelf.
Maar ook de materialistische variant van de subjectfilosofie wordt volgens Arendt
gekenmerkt door wereld-loosheid; ze beschouwt de mens immers als exemplaar
van een soort en degradeert hem zo tot een kuddedier. De mensen, schrijft zij in
haar opstel The Modern Concept ofHisroq uit 1958, "leven in een wanhopige en
eenzame afzondering of zijn samengeperst in een massa". (1 1) Of de geschiedenis
nu wordt opgevat als zelfreflectie van de 'Geist' of als zelfproduktie van de 'Gattung', in beide gevallen wordt het 'interesse', wordt de openbare ruimte vernietigd.
Ten aanzien van het destructieve deel van zijn latere werk stemt Arendt dus
overeen met Heidegger, maar wat het constructieve deel betreft lopen hun wegen
volstrekt uiteen. In Sein urn1 Zeit had Heidegger het wezen van de mens als 'zorg
voor zichzelf omschreven. Het ging hier om een ietlexieve verhouding, waarbij
de mens alleen is met de stem van zijn geweten, een stem die uitsluitend in de
modus van het zwijgen' spreekt. Deze subiectfilosofische figuur verdwijnt met de
'Kehre', die rond 1930 inzet. De zelfzorg maakt dan plaats voor het 'wezenlijke
denken'. Het gaat hier niet langer om een zelfbetrekking maar om een verhouding
tot het zi]nsgebeuren. Terwijl Heidegger ons er vroeger toe opriep om gevolg te
geven aan de stem van het geweten, vraagt hii ons nu om ons door het ziÃ¬te laten
gezeggen en aan zijn aanspraak te beantwoorden. Het wezenlijke denken is een
'danken', een dankbaar aanvaarden van de gunst of gift van het zijn, dat ons te
denken geeft.
Terwijl Arendt zich met Heidegger tegen de subjectfilosofie verzet, wijst ze zijn
'Kehre' resoluut van de hand: Heideggers uitweg uit de subjectfilosofie is een
dwaalweg, een doodlopende weg, omdat hi) zich aan de ban van deze filosofie
probeert te onttrekken door haar eenvoudig op haar kop te zetten, een operatie die
het oorspronkelijke categoriale kader niet aantast maar intact laat. Het gaat hier,
anders gezegd om een draaiing binnen eenzelfde ideologisch vlak.
Zoals reeds werd aangeduid, culmineert de geschiedenis van de metafysica in
een triomf van de wil. De geschiedenis van de metafysica, die met Plato's idee'nleer begint, bereikt volgens Heidegger in Nietzsches nihilisme haar voorlaatste
stadium. Het laatste stadium wordt gevormd door de tot planetaire macht utgegroeide techniek, waann de zijnsvergetelheid op de uiterste spits wordt gedreven.
10 M Heidegger, Sche1I;ngs Abhandiung 'Uber das Wesen der menschlichen Freiheit' (1809)
Tubingen 1971. p 201
11 H Arendt, Between Past andFuture (1961) New York 1968, p. 89

Woedend in het wezen van de techniek heeft de wil tot macht, die in de kern een
'wil tot willen' is, de wereld tot op de grond toe afgebroken en de dingen van hun
laatste restje eigen leven beroofd. Een wending ten goede kan slechts bereikt worden wanneer de wil tot willen plaats maakt voor de wil tot niet-willen: we mogen
de dingen niet langer benaderen onder het aspect van hun bruikbaarheid en beschikbaarheid voor onze onverzadigbare wil tot macht, maar moeten juist een houding van horigheid en gelatenheid, van behoedzaamheid en bezonnenheid aannemen. Pas wanneer we ons aan gene zijde van het 'rijk van de wil' opstellen zijn we
volgens Heidegger in staat wezenlijk te denken; pas dan kunnen we het 'onuitgesproken woord' van het zijn ter sprake brengen, kunnen we zijn wezen heschermen en zijn waarheid bewaken.
Als voornaamste probleem van dit 'omgekeerde nihilisme' beschouwt Arendt
Heideggers vereenzelviging van wezenlijk denken met waarlijk handelen. Omdat
Heidegger het handelen opvat als een zaak die zich niet afspeelt tussen mensen
maar lussen 'Dasein' en 'Sein', vervalt hij volgens Arendt opnieuw tot solipsisme:

"De denker, die zich van het willen heeft afgewend en zich aan het 'Semlassen'
overgegeven heeft, is niemand anders dan her 'eigen/$ie zelf van Sein und
Zeit, dat nu naar de roep van het zijn luistert in plaats van naar de stem van het
geweten. De denker bluft de 'solus-ipse',met dien verstande dat het lot van de
wereld, de zijnsgeschiedenis, nu vun hem afhangt." (LOM 11, p 187)
In afwijking van Heidegger vereenzelvigt Arendt handelen eeider met spreken dan
met denken. De meeste handelingen, stelt Arendt, bestaan uit spreken; het zijn, om
een bekende term van John Langshaw Austin te gebruiken, 'taalhandelingen'.
Handelen en spreken, praxis en lexis, hebben weliswaar meestal betrekking op de
objectieve wereld, maar via deze activiteiten knopen mensen bovendien, als het
ware over de dingen heen, een heel netwerk van relaties met elkaar aan, waarbq ze
tegelijkertijd iets blootgeven van zichzelf, van hun onvervreemdbare identiteit. Op
dit punt doet zich deinvloed van Jaspers gelden, in wiens werk talige communicatie een vooraanstaande rol speelt.

Van dualiteit naar pluraliteit
Het basismotief van Jaspers' filosofie is het 'zelfzijn' van de mens. Filosoferen
moet een ieder brengen tot een waarlijk authentiek bestaan. Authenticiteit kan volgens Jaspers niet in isolatie tot stand komen, maar is slechts mogelijk door communicatie: het menselijk zijn is wezenliik een 'ziin-in-gemeenschap'. "Ik ben
slechts in communicatie met de ander." (12) Communicatie is de oorsprong van de
existentie. Alleen in 'het vragen zonder grenzen'kan ik tot mezelf komen.
Jaspers onderscheidt twee soorten communicatie: 'Daseins'-communicatie en
existentiÃ«lcommunicatie. 'Daseins'-coininiinicatie verwilst in Jaspers' denken
naar die vorm van mteimenseli~kcontact die we dagelijks tegenkomen. Deze heeft
12 K Jaspers. Philosophie Berltjn 1948, p 338.

een meer of minder onpersoonlijk karakter. In de 'Daseins'-communicat~egaan we
met elkaar om als objecten, in termen van algemeenheid (bijvoorbeeld in de wetenschap) of als representanten van een geÃ¯nstitutionaliseerdidee (staat, beroep,
universiteit). In deze vorm van communicatie toont het individu zich niet zoals zij
is, maar lost zij op in haar situatie. Zij verschuilt zich achter een faÃ§aden komt
niet tevoorschijn als zichzelf maar bijvoorbeeld als behorende tot een bepaalde heroepsgroep.
Jaspers' 'Daseins'-communicatie lijkt op de 'einspringende FÃ¼rsorgevan
Heidegger, waarbij de ander immers ook in eerste instantie als collega, consument
of clÃ¯Ã¨wordt benaderd. Maar waar bij Heidegger de eigenlijke existentie wordt
bereikt door het geÃ¯soleerdindividu dat gehoor geeft aan de stem van het geweten, daar stelt Jaspers dat de mens alleen kan worden wie hi.j is door communicatie. Dit gebeurt echter niet in de alledaagse communicatie, maar m de existentiÃ¨le
waar individuen elkaar als uniek en onverwisselbaar tegemoet tieden.
Existentiele communicatie is in de ogen van Jaspeis het gevolg van een zeker
ongenoegen. Alhoewel alle communicatie een eigen vorm van bevrediging verschaft, ben ik in de 'Daserns3-communicatieenkel betrokken op een bepaald aspect
van mijn persoonlijkheid. Ik kom nooit als ikzelf tevoorschijn. De ontevredenheid
met een dergelijke situatie geeft de impuls tot existentiele communicatie. Hierin zet
ik mezelf volledig op het spel en zie ik af van alles wat niet direct op de existentie
betrokken is, zoals verschillen in macht, aanleg en aanzien. ExistentiÃ«lcomrnunicatie is wezenlijk open; ze vermijdt alle gefixeerde idealen en vaststaande maatstaven.
ExistentiÃ«lcommunicatie is volgens Jaspers een 'liebender Kampf. De strijd
is zowel een strijd met mezelf, een worsteling om mijn eigen waarheid te vinden,
als een strijd met de ander, een strijd om de realisering van mijn existentieel ontwelp tegenover het zipe of haie. Maar het is een strijd die door liefde wordt gedragen, een stri,jd om openheid gericht op het uitschakelen van machtsverschillen.
'In deze strijd wagen beiden zich zonder terughoudendheid te tonen en te problematiseren." (13) Dit veronderstelt ook een idee van solidariteit tussen de gesprekspartners, op basis waarvan een dergelijk compromisloze communicatie pas mogelijk wordt. Liefde voor de ander als gelijke met een eigen existentieel ontwerp is de
bron waaruit existenti'le communicatie ontspringt.
Volgens Asendt ontgroeide de existentiefilosofie in het denken van Jaspers haar
egoÃ¯stischstadium. Door te stellen dat het Zijn als zodanig niet gekend kan worden maar moet worden ervaren als iets dat ons omgeeft (als 'das Urngreifende')
wordt de speurtocht naar een ontologie geliquideerd. Het 'absolute egoÃ¯smevan
Heideggeis Sein und Zeit wordt vervangen door een intersubjectiviteit, waarin
communicatie het enige middel is om tot authenticiteit te komen. Authentiek bestaan kan de mens alleen inzover zij de vrijheid aanvaardt die gelegen is in haar
spontaniteit en inzover deze in communicatie gericht is op de vrijheid van de ander.
Arendts waardering voor de communicatieve wending van Jaspers blijkt duidelijk
uit de laatste regels van What is Existenzphilosophy? :

13 Idem, P. 351

"Existentie is nooit wezenlijk geâ€¢soleer het bestaat alleen in communicatie en
in het besef van de exi,rtcntie van anderen. Medemensen zqi7 niet (zoals bij
Heidegger) een element dat, alhoewel structureel nootkakelijk, existentie vernietigt. Existentie kan zich juist alleen ontwikkelen in het samenzijn, van mensen fiz de gemeenschappelijke wereld, In het concept van communicatie steekt
een nieuw, nog niet volledig ontwikkeld begrip van humaniteit als de voorwaarde voor de menselijke existentie." (EP, p. 55)
De overgang van het solipsisme naar de communicatie zoals deze door Jaspers
wordt voltrokken heeft echter haar beperkingen. Het belangrijkste kritiekpunt van
Arendt aan het adres van Jaspers luidt dat zijn existentiefilosofie een a- of zelfs
anti-politiek karakter draagt. In The Life of the Mind maakt Arendt duidelijk dat de
politieke vrijheid moet worden onderscheiden van de filosofische vrijheid, die het
best zichtbaar wordt in het denken, in de dialoog die ik met mezelf voer. (LOM 11,
p. 200) Onder zeer gunstige omstandigheden kan deze filosofische vrijheid worden uitgebreid tot een vriend maar zij wordt nooit "het Wij, de werkelijke pluraliteit
van het handelen". Zowel Jaspers als Martin Buhermaken volgens Arendt een fout
als ze geloven dat de intimiteit van de dialoog kan worden uitgebreid naar de politieke sfeer. Haar kritiek hikt zich te richten op twee nauw met elkaar sarnenhangende punten: het dyadische karakter van hun communicatiebegrip en de nadruk
die zij leggen op de rol van de liefde.
Het laatste punt lijkt voornamelijk betrekking te hebben op Buhers 'Ik-Gijt-filosofie, waarin de onbemiddeldheid van de dialoogpartners geaccentueerd wordt.
Door de versmelting van de twee subjecten gaat de ruimte tussen hen verloren en
daarmee de mogelijkheid tot (politiek) handelen. In The Human Condition maakt
Arendt meer dan eens duidelijk dat de liefde niet alleen een a-politiek maar ook een
anti-politiek kaiakter heeft. De liefde is in Arendt. ogen wereldloos aangezien rij
de ruimte tussen mensen vernietigt, die hen aan elkaar bindt en van elkaar onderscheidt. Liefde is alleen in de piivk-sfeer een deugd en gaat teloor zodra ze in de
openbaarheid treedt. De politieke deugd bij uitstek is respect, een soort vnendschap zonder intimiteit. "Het is een achting van de persoon op een afstand, een afstand die de ruimte van de wereld tussen ons stelt. Deze achting is onafhankelijk
van kwaliteiten die we bewonderen of prestaties die we hogelijk waarderen." (HC,
p. 243)
Liefde en de met haai gepaaid gaande intimiteit kan dus in de ogen van Arendt
niet als basis dienen voor de constitutie van de publieke sfeer. Deze kritiek treft
Jaspers echter niet werkelijk. Weliswaar omschrijft Jaspers communicatie als een
liefdevolle strijd, maar kenmerkend voor ziln filosofie is juist dat de relatie tussen
de dialoogpartners altijd bemiddeld is. Jaspers en Arendt verschillen met andere
woorden van mening over wat essentieel is voor de liefde: terwijl Arendt het aspect
van de versmelting benadrukt, legt Jaspers het accent op de openheid die de mogelijkheid schept voor een vragen zonder grenzen.
Arendts kritiek lijkt zich dan ook toe te spitsen op Jaspers' dyadische of dualistische opvatting van communicatie. Jaspels' hasismotief is zoals al gezegd het
'zelfzijn': de mens moet een authentieke persoonlijkheid worden. Zijn conceptie
van intersubjectiviteit is hierop toegesneden. Deze wordt wezenlijk gezien als een

relatie tussen twee personen. "Communicatie vindt telkens plaats tussen twee personen die zich met elkaar verbinden maar altijd twee blijven moeten". (14) Deze
opvatting stuit volgens Arendt op problemen zodra ze wordt toegepast op de politieke sfeer. Jaspers wil vasthouden aan de eenzaamheid, die hij als 'onophefbare
pool' van elke communicabe beschouwt. "Ik kan niet mezelf worden zonder in
communicatie te treden en niet in communicatie treden zonder eenzaam te zijn."
(15) Hier wreekt zich Jaspers' fixatie op het 'zelfzijn'. Hi] concipieert communicatie uitsluitend vanuit het perspectief van de identiteitsvoiming van het subject.
Bij Arendt maakt de dualiteit, die kenmerkend is voor de dialogische filosofie,
plaats voor de pluraliteit. Deze verschuiving leidt er echter niet toe dat het existenHele moment hij Ai'endt wegvalt. &n van de meest opvallende kenmerken van haar
politieke theone is immers dat mensen alleen in het samen spreken en handelen
hun unieke persoonlijkheid kunnen onthullen. Het zwaartepunt ligt bij haar echter
op de constitutie van een publieke ruimte, die ontstaat zodra en zolang mensen zich
verenigen. Alleen dan ontstaat macht en daarmee de mogelijkheid tot verandering.
Macht is datgene wat de publieke ruimte in stand houdt en tegelijkertijd kan macht
alleen dan gegenereerd worden wanneer mensen bil elkaar komen.

"MachtWordt alleen geoct~ia/;seerd
wanneer woord en &ad nog niet van elkaar
gescheiden zifn; waar woorden niet leeg en (laden niet wreed zijn. Waar woorden niet worden gebruikt om intenties te verbeigen maar om werkelijkheden te
onthullen en waar daden niet worden gebruikt om. reloties en realiteiten te verwoesten en te vernie-teen, maar om ze tot stand te brengen en te creeren.
(HC, p. 200)
"

Strijd in solidariteit

Zoals uit de vergelilking met Heidegger en Jaspers duidelijk naar voren komt,
vormt pluraliteit (samen met 'publiciteit') het kernhegrip van Arendts politieke
theorie: pluraliteit is zowel de conditio sine qua non als de conditio per quam van
de politiek. (HC, p. 7) De openbare ruimte, die in het samen spreken en handelen
gecre'erd of geconstitueerd wordt, dankt haar ontstaan en voortbestaan aan de
aanwezigheid van een veelheid van uiteenlopende perspectieven en posities. Waar
deze bont geschakeerde pluraliteit door dwang of disciplinering plaatsmaakt voor
een grauwe uniformiteit, gaat elke iealiteitszin verloren en wordt de ervaring op
een dood spoor gerangeerd.
De opkomst van de moderne maatschappij, waarin de arbeid tot allerhoogste
activiteit verheven is, gaat volgens Arendt gepaard met een vergaande egalisering
van verschillen tussen mensen. De moderne egaliteit vertoont geen enkele overeenkomst met de gelijkheid in de antieke polis, die immers alti]d samenging met
verscheidenheid en pluialiteit, maar herinnert eerder aan de gelijkheid van alle familieleden onder de despotische macht van het famihehoofd. Het streven om uit te
14 K Jaspers, a w . p 348,
15 Idem, p. 348

blinken en zich door voortreffelijke prestaties van zijn gelijken te onderscheiden
maakt in moderne maatschappijen plaats voor een tendens tot conformisme en
middelmatigheid. Handelen en spreken worden tot priv6-aangelegenheden gedegradeerd; waar voorheen de wedkamp en de polemiek bloeiden, daar heersen nu
eenvormigheid van gedrag en eenstemmigheid van mening. Deze normalisering en
nivellering zijn het onontkoombare gevolg van de invasie van priv6-belangen in de
openbare ruimte. Deze belangen, die in feite economische belangen zijn, bezitten
namelijk een gemeenschappelijke wortel, het levensproces. Net als de antieke oikos kent ook de moderne maatschappij eigenlijk slechts 66n doel: het leven veilig te
stellen, te versterken en te vermenigvuldigen. Op dit punt vertoont Arendts betoog
overigens raakvlakken met Foucaults theorie van hiomacht en biopolikek. Het is in
dit verband opmerkelijk dat Arendt de uitvinder van het Panopticon, Jeremy Bentham, als eerste levensfilosoof beschouwt. (Zie ook het artikel van Pieter Pekelharing in dit nummer)
Maakt Arendt zich niet schuldig aan elitisme en politiek purisme, zoals het gros
van haar critici beweert? Dreigt politiek bij Arendt niet te verworden tot een 'poliuqne pour la politique', omdat ze het streven naar politieke vrijheid loskoppelt van
het streven naai sociale emancipatie? (16) Dat staat nog te bezien. Zeker, telkens
weer onderstreept Arendt dat het in de politiek gaat om het verrichten van uitzonderlijke daden. De politiek is geen middel tot het bereiken van een of ander doel
buiten haarzelf, maar is een doel in zichzelf. Ze vertoont verwantschap met de nitvoerende kunsten, vooral met het toneel, de politieke kunst bij uitstek, waarin alles
draait om virtuositeit, om het excelleren ten overstaan van een publiek. Dit is echter
slechts &n kant van de medaille: de wedijver tussen de diverse posities en perspectieven kan immers slechts gedijen op basis van een fundamentele consensus
Deze consensus berust op het inzicht, "dat niemand alleen kan handelen, dat de
mensen wanneer ze iets in de wereld willen bereiken, hun handelen moeten coÃ²r
dineren". (LOM 11, p. 191) Alle politieke instituties en instellingen zijn manifestaties en materialisaties van een oorspronkelijke consensus. Deze consensus moet
doorlopend verjongd en vernieuwd worden, anders dreigt de macht te verhrokkelen en dreigt de samenleving uiteen te vallen in facties die elkaar naar het leven
staan. (Zie OV, p. 42)
Waar een dergelijke desintegratie van politieke macht toe kan leiden, heeft
k e n d t op indrukwekkende wifze beschreven in haar boek over de 'Elementen en
oorsprongen van het totalitarisme', een vroeg staaltie van 'genealogische' geschiedschrljving. Deze nieuwe staatsvoirn wordt volgens Arendt gekenmerkt door
een combinatie van terreur en ideologie. Met behulp van terreur slagen totalitaire
regimes erin de openbare ruimte te vernietigen en de mensen van elkaar te isoleren
Als gevolg van deze 'georganiseerde verlatenheid' verliezen mensen elk realiteitsbesef en worden ze beroofd van hun vermogen om politieke ervaring op de doen.
In het machtsvacuÃ¼ dat hierdoor ontstaat kan de ideologie haar onverbiddelijke
'logica' pas ten volle ontplooien. Ondersteund door terreur, bewerkstelligt ideologie de vestiging en veibreiding van een wereld van 'simulacra en simulatie'. Ze
16 M. Jay, 'Hannah Arend!' in- Partisan Review 45 (1978)3, 348-368, p 351.
Zie ook J Habermas, Kuftur und Kr~tikFrankfurt a/M 1973,p 366

smeedt mensen, die zich op niets en niemand meer kunnen verlaten, aaneen tot een
wezen van gigantische omvang en verschaft dit wezen een matsroute, die de hemel
in het vooruitzicht stelt maai' altijd in de hel eindigt.
Het was de confrontatie met de fascistische terreur en de racistische ideologie
die geleid heeft tot een drastische scheiding der geesten tussen Heidegger, die zich
als intellectuele wegbereider van het nazisme opwierp, Jaspers, die de weg van de
'innerlijke emigratie' insloeg, en Arendt, de vluchtelinge en asielzoekster. Arendt
verwierp niet alleen de heroÃ¯evan de op zichzelf teruggeworpen eenling of het
uitverkoren volk, ze had ook weinig vertrouwen in de zegeningen van de intieme
dialoog. Voor haar was het de veelheid en verscheidenheid van standpunten en
invalshoeken, waaraan het politieke handelen zijn vitaliteit en vruchtbaarheid te
danken heeft. Wordt deze pluraliteit verstikt, dan verdort de wereld tot een woestenij en verdrogen ten lange leste ook de spaarzame oases van innerlijkheid en
intimiteit.

Over slaapwandelaars, banaliteit en onsterfelijkheid
Hannah Arendt en de politiek

Pieter Pekelharing

De banaliteit van het kwaad
Tussen 1928 en 1932 schreef Broch zijn beroemde trilogie De slaapwandelaars.
Hannah Arendt besprak dit werk in 1949. Sindsdien is de thematiek van de hanaliteit van het kwaad niet meer uit haar werk verdwenen. Haar boek over Eichmann,
dat expliciet over dit onderwerp handelt en in 1963 werd gepubliceerd, is geen
toevallig joumahsnek verslag, geen incidentele ontdekking van de banaliteit van
het kwaad, maar een werk dat nauw met haar oeuvre en haar opvattingen over de
teloorgang van het politieke samenhangt en waarvan de idee'n al lang voor die tijd
in haar werk aanwezig waren.
Om dit toe te lichten zal ik eerst kort op het boek van Broch ingaan en daarna
iets over Arendts bespreking van dit werk zeggen. Vervolgens zal ik op een aantal
passages wijzen, die duidelijk maken dat Arendt al lang voor haar verslag van het
Eichmann-proces van de banaliteit van het kwaad oveituigd was geraakt.
Het hoek van Bioch De sl~opwandelo~rs
bestaat uit drie afzonderlijke delen.
Het eerste deel heet '1888. Pasenow ofwel de romantiek', het tweede '1903. Esch
ofwel de anarchie', en het derde '1918. Hugenau ofwel de zakelijkheid'. Zoals de
titels van deze drie delen aangeven wordt in De slaapwandelaars de overgang van
de late romantiek naar de zakelijkheid van na de Eerste Wereldoorlog beschreven.
Broch noemde zim werk een 'kennistheoretische roman'. Hij was niet zozeer in de
psychologische motivatie van zijn romanfiguren geÃ¯nteresseerdals wel in de
'kennistheoretische grondhouding' die daarachter lag. Wat Broch bezighield waren
waarden: de manier waarop ze ontstonden en in stand werden gehouden, de strijd
tussen waarden onderling, de rol die waarden in het leven van mensen speelden,
en de redenen waarom ze overtuigend werden geacht of juist hun overtuigingskracht verloren.
Het was vooral dit laatste, het verval van waarden en de opkomst van de waardevrije mens, dat een centrale plaats in de De slaapwandelaars inneemt. Naarmate
dit verval sterker en de wereld zakelijker wordt, kost het de hoofdfiguren uit
Brochs roman steeds meer moeite zich bewust te blijven van wat ze aan het doen
zijn en waarom. In plaats van mensen nuchterder te maken, had de nieuwe zakelijkheid een vloed van onbestemde, nauwelijks benoembare gevoelens en sentimenten losgemaakt. Het bewustzijn van moderne mensen had zich volgens Broch
opgesplitst in een zuiver rationeel, bijna mathematisch denkend deel enerzijds en
een steeds dromeriger en zweveriger wordend deel anderzilds. In tegenstelling tot

de verwachtingen had de veizakelijkiig van het leven niet tot grotere transparantie,
maar juist tot schimmigheid en een 'Katastrophe der Stummheit' geleid.
Het knappe van De sluupwandelaars is dat deze ontwikkeling door Broch op
twee niveaus tegelijk wordt beschreven: zemanifesteert a c h niet alleen in de persoonlijke wederwaardigheden van de romanfiguren, maar ook in de taal die ze
spreken; Broch laat zien dat deze zakelijker en irrationeler tegelijk wordt. Het rationele leven wordt exacter, het gevoelsleven steeds abstracter en mystieker. Waar
het eerste deel van de trilogie nog de vorm van een traditionele vertelling heeft,
heeft het derde deel de vorm van een typisch moderne roman aangenomen, waarin
met de traditionele vertelstructuur gebroken is en het verhaal zich op verschillende
bewustzijnsniveaus tegelijk afspeelt, die niet langer met elkaar te integreren vallen.
De werkelijkheid hlifft versnipperd.
In een samenleving waar traditionele waarden hun greep op mensen verloren
hebben, zo zou je de boodschap van De slaapwandelaars kunnen samenvatten.
denkt men stieng-rationeel en dromerig tegelijk. Het is precies deze combinatie van
uitersten, van strenge cognitie en nauwelijks gearticuleerde emoties die Arendt later
met de opkomstvan het totalitarisme in verband zal brengen. Net als Broch rept ze
van een wereld waarin mensen vormlozer en redelilker tegelijk zijn geworden. Ze
blijken nauwelijks nog in staat hun wereld met elkaar te delen. Ze bezitten er de
taal niet voor, integendeel, de specifieke combinatie van vage, onbestemde gevoelens en strenge rationaliteit isoleert hen steeds verder van elkaar. Hun ervaiingswereld wordt armer in plaats van rilkei..
In haar bespreking van het werk van Broch prijst Arendt diens roman, omdat
deze heeft laten zien "dat achter de faÃ§advan intacte vooroordelen geen oordelen
meer staan, dat de clichÃ©'s
die de buitenwereld ziet, en die deze wereld imponeren, omdat ze daarachter een bewuste en zelfverzekerde houding vermoedt, het
enige zijn dat nog van vroeger (..J is overgebleven.'' (1) Op verschillende plaatsen
in haar werk wijst Arendt erop dat de statistische wet van de normaliteit de oude
waarden vervangen heeft. Mensen worden volgens numerieke categorieÃ«verdeeld en ingedeeld. Ze raken bedolven onder een lawine van statistieken, feiten,
kansen en gemiddelden, die tesamen hun normaliteit bepalen. Wat telt a j n niet de
waarden waar zevoor staan, maar de vraag of ze normaal of afwijkend zijn. Er
heerst enorme bedrijvigheid, maar net zoals de lawine van cijfers heeft deze mensen eerder verder van elkaar verwijderd dan dichter hii elkaar gebracht. Massaliteit
en eenzaamheid blieken twee kanten van dezelfde moderne munt te zijn.
Lang voor haar studie over Eichmann paste Arendt Brochs analyse toe op de
verhoudingen in Duitsland. Na haar vlucht in 1933 reisde ze in augustus 1949 terug naar Duitsland waar ze tot maart 1950 verbleef. Bij haar terugkeer in de VS
publiceerde ze daar een artikel over. In dat artikel plaatst ze de ontwikkelingen in
Duitsland niet langer tegen de achtergrond van de zakelijkheid, zoals Broch dat had
gedaan, maar in de context van het totalitarisme. Haar diagnose is vrijwel gelijkluidend met die van Broch.
1
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"Na de val van het wzisine zugen de Duitsers zich weer met de feiten en met de
werkelijkheid geconfronteerd. De ervaring met het totalitarisme heeft hen echter
van iedere spontane talige en intellecruele reactie beroofd, met het gevolg dat ze
nu, in een tijd waarin er geen officieel richtsnoer meer is, in zekere zin sprakelooszijn, niet in stoot tot war voor overweging dan ook en al evenmin in staat
hun gevoelens adekwaat onder woorden te brengen. De atmosfeer is er een van
vage gemeenplaatsen, van beschouwingen, die op recente gebeurtenissen worden toegepast, maar al lang daarvoor ontwikkeld waren; men voelt zich bedrukt
vanwege de om zich heen grijpende openbare domheid..." (2)
In haar werk over Eichmann, dat dertien jaar later verscheen, is haar analyse gelijk
gebleven en gebruikt ze vrijwel exact dezelfde bewoordingen. Eichmann, zo stelt
ze vast,

"was niet in staat Ã©Ãenkele zin uit te spreken die geen clichg was... Hij herhaalde woord voor woord dezelfde afgezaagde gezegden en zelf-verzonnen
clichPs (...j Hoe langer men naar hem luisterde, hoe duidelijker het werd dat
hij niet spreken kon, en nauw daarmee samenhangend, niet denken, en dat wil
zeggen: zich nietin het standpunt van een ander verplaatsen kon.Er was geen
communicatie met hem mogelijk, niet omdat hij loog, maar omdat hij afdoende
tegen de woorden en aanwezigheid van anderen, en daarmee tegen de werkelijkheid zelf, was afgeschermd." (3)
Gezamenlijk met de meeste andere Duitsers had Eichmann zich in een dik cocon
van cliches ingesponnen.
Eichmanns optreden werd door Arendt als symptomatisch beschouwd voor een
proces, dat voordien ook door een schrijver als Broch in De slaapwandelaars was
gesignaleerd. Dat proces valt te beschrijven als de opkomst van het van waarden
bevrijde individu, de opvallende verschijning van een figuur als Hugenau, de protagonist van het derde deel van Brochs trilogie, die, net als Eichmann, moordenaar
en modelburger tegelijk was. Hugenau is het voorbeeld van de nieuwe functionaris
die waardenvrij denkt, altijd 'rationeel' handelt en wie dus niets te verwijten valt,
ook al blijkt zijn handelen misdadige gevolgen te hebben. Zulke mensen zijn de
ergste misdadigers, volgens Arendt, omdat het kwaad dat ze verrichten potentieel
oneindig is. Ze worden niet gestoord door enig schuldgevoel; je kunt geen beroep
op hun geweten doen, omdat ze zich keurig aan de regels houden en zich normaal
gedragen. Normaliteit kent geen moraal. Tegen dit rijzende gevaar: het gevaar van
het alledaagse kwaad, uitgevoerd door naamloze, motietloze, doorsneemensen,
brengt Arendt opnieuw de oude leus van de Verlichting in het geweer: durf na te
denken! Het denken moet mensen weerbaarder maken tegen het banale, gedachteloos uitgevoerde en door geen enkele gewetenswroeging geremde kwaad.
Tot nu toe heb ik slechts twee namen genoemd, die van Arendt en B m h . Je
2 H. Arendt, 'Besuch m Deulschland' IK ZurZeit Berlijn 1986, pp. 49-50.
3 H. Arendt, Eichmann in Jerusalem. A report on she banality of evil Penguin Books 1979
(reprint), p 49.

zou hun diagnose echter kunnen veralgemeniseren. Je hoeft maar aan Bouvard en
PÃ©cuchevan Flaubert, aan De m zonder eigenschappen van Musil of aan
Ulysses van Joyce te denken, en je beseft dat al deze schrijvers het hebben over
de opkomst van wat je in het Duits zo mooi 'das Gerede' kunt noemen. Wat al
deze schrijvers schrikbarend vonden aan de moderne tijd is de moeite die het kost
om niet onder een dik pak clichzs bedolven te worden. De strijd van 'De Verlichting' tegen het bijgeloof had de poorten naar het bijgeloof alleen nog maar verder
opengegooid. Ook het tijdperk van de Verlichting bezat zijn eigen vorm van idiotie. Het was juist de door de Verlichters zo voorgestane verspreiding van kennis e n
informatie geweest, die volgens deze schrijvers averechts dreigde te werken. Het
was devloed aan informatie. het dagelijkse bombardement van feiten, meningen,
gegevens, en nieuwsflitsen die mensen juist doof en onverschillig voor hun omgeving dreigde te maken. Hoe temidden van deze berg van informatie tot een eigen
oordeel te komen? Wat valt er nog aan deze berg toe te voegen? Hoe niet overtuigd
te raken van je eigen overbodigheid? Hoe te voorkomen dat je met in banaliteit
omkomt? Hoe kan er onder moderne condities nog gezamenlijk gehandeld wurden? Waar de kracht en het geloof vandaan te halen om opnieuw te beginnen?
Arendts conceptie van politiek
Het tijdvak dat Broch in De slaapwandelaars bestrijkt was tegelijkertijd een periode waarin in Europa met hartstocht over de politiek en het politieke werd nagedacht. Vanaf het eind van de laren tachtig van de negentiende eeuw begon de bestaande liberale consensus uiteen te vallen. De arbeidersbeweging werd sterker, de
massapolitiek deed z'n intrede, de grote politieke partijen kwamen op en er verschenen nieuwe politieke leiders ten tonele, die hetpolitieke bedrijf een ander, demagogischer aanzien gaven. Het geloof in vooruitgang kwijnde weg en over de
hele linie nam het pessimisme toe. Vri]wel alle intellectuelen hadden het gevoel in
een tijdperk van degeneratie en verval te leven.
Het was vooral na de enorme mobilisatie van mensen en materiaal tijdens de
Eerste Wereldoorlog dat men zich op de gevolgen van de massalisering in de politiek begon te kzinnnen. Max Weber hield in 1919 zijn beroemde lezing over 'Politik als Beruf (4) en in 1932 verscheen, vrijwel gelijktijdig met De Slaapwandelaars van Broch, Der Begrtff des Poliristhen van Carl Schmitt. (5) In dat werk
trachtte Schmitt duidelijk te maken dat het klassieke liberalisme niet met de massalisering van de politiek te verenigen viel. Moderne massademocratieÃ«werkten niet
volgens het liberale principe van openbare discussie en rationele meningsvorming,
maar volgens het beginsel van collectieve belangenstrijd. Schmitt verzette zich
echter tegen zuiver economische, belangenmatige reducties van politiek, en kwam
met een definitie die vanuit de oorlog, in plaats van de economie, was gedacht.
Niet de homo econoniicus, maar de krijger stond model voor Schmitts conceptie
4
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van politiek. Alle politiek was een kwestie van de "seinsmbssige Behauptung der
eigenen Existenzform". Het politieke werd volgens Schmitt bepaald door de collectieve vriend-vijand verhouding. Bi] politiek gaat het niet om helangenstrijd,
maar om de eigen, collectieve existentie en de potentiÃ«lontkenning daarvan door
de puhlieke v i p d . Allereerst is er de vriend-vijand tegenstelling: men 'besluit' of
'stelt vast' wie a j n puhlieke vijanden zijn, en pas daarna komen de rationalisaties
ervoor. De politieke relatie is dan ook geen zakelijke relatie waarin men overleg
voert en compromissen sluit, ze markeert geen eigen domein, maar ze wordt gedefinieerd dooi de intensiteit van de vnend-vrijand relatie. Politiek is een zaak van
onmiddellijke existentie. De politieke eenheid is "eme (..J k i p f e n d e Gesamtheit
von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenÃ¼bersteht.Schmitt kent
wat dat betreft niets dan minachting voor de 'bourgeoisie', die de moed niet had de
sfeer van het niet-politieke en risicoloos private te verlaten en die haar poliÃ®iek
nietigheid compenseerde met de vruchten van vrede en handel. Bovendien wees hij
herhaaldelijk op het latente geweld dat in alle handel besloten lag, maar in de economische sfeer nauweli.jks te ai'Ã©iculereviel: in feite ging de bourgeoisie potentieel
niet minder gewelddadig te werk dan degenen die in de politiek verklaarden wie
hun puhlieke vijanden waren.
Het is moeilijk de haat voor het liberalisme in Duitsland m de periode tot aan de
Tweede Wereldoorlog te overdri1ven. Deze haat kwam zowel van links als van
rechts. De idealen van het humanisme, het liheialisme, en het democratisch individualisme ziln "doodvermoeide, afgeleefde en veroordeelde idee'n" in Duitsland
geworden, meende Thomas Mann. (6) Tegenover de burgerlijke aandacht voor
economische vraagstukken en het "verwijfde instinct van de democratie" (7)werden de idealen van het ware Duitse rijk afgezet, dat een luistenijke en meeslepende
gemeenschap diende te worden: "de grote taak van de staat is de verwerkelijking
van machtsaanspraken, niet het economisch veilig stellen van het volk". (8) In de
ogen van de meeste Duitse intellectuelen had het liberalisme niet tot vrijheid, maar
tot "beschermde willekeur" geleid. Het liberalisme ging van een agglomeraat van
individuen, niet van het idee van een verenigd volk uit. Liberalen hadden de staat
tot "louter omhulsel van egoÃ¯stischbelangen" verlaagd. Het liberalisme was in
Duitse ogen goed voor Engelsen, maar niet voor Duitsers. Het Duitse leven was
niet op hedonistische geluksverlangens, maar op strijd en cultuur gericht. De leer
van het liheralime werd in Duitsland niet alleen verworpen. ze werd verantwoordelijk gesteld voor het verval en de desintegratie, voor het verlies aan gemeenschap. De burgerlijke vreedzaamheidscultuur dreigde volgens velen aan haar eigen
individualisme ten ondei te gaan.
Het is duidelijk dat de achting voor de klassieke cultuur in Duitsland de wrevel
over het liberalisme alleen maar heeft aangewakkerd. Velen speelden het gedachtengoed van de klassieke oudheid uit tegen de idealen van de Franse Verlichting en
het Engelse liberalisme. en benepen zich op de speciale band die tussen Duitsland
en de Oudheid zou bestaan. In het licht van de filosofische idealen van de klassieke
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polis-mens kon demoderne preoccupatie met vakkennis en privkgelnk alleen maar
als een degradatie van de politiek worden beschouwd. Alles wat praktisch, economisch en privL was, en naar handel riekte, werd minderwaardig en burgerlijk geacht. In het moderne leven hadden 'die Banausen', ofwel de nutsdenker en marktkramer, het voor het zeggen gekregen, en was het denken gevulgariseerd tot een
louter instrumentele bezigheid.
Hoe past Arendt nu binnen dit geheel? Het zou absurd zijn haar werk met dat
van Carl Schmitt te vereenzelvigen. Maar net als haar tijdgenoten meent ze in een
tijdperk te leven waarin het kwaad banale trekken heeft aangenomen en 'der Banause' het politieke toneel beheerst. Net zoals haar tijdgenoten heeft ze de neiging
de leer van het liberalisme voor de politieke verstomming en het gebrek aan gemeenschap verantwoordelijk te maken. Net zoals haar tijdgenoten laat ze zich
schamper over het hedonisme, de calculus van pijn en genot, het nutsdenken en
het pragmatisme uit, en verbindt ze politiek met het verlangen van mensen uit de
eeuwige kringloop van leven en dood te treden en zich door hun werken, daden en
woorden onsterfelijk te maken.
In tegenstelling tot Carl Schmitt, voor wie alle politiek door de retoriek van de
oorlog en de viiend-vijand verhouding wordt gedomineerd, ontstaat politiek voor
Arendt op het moment dat mensen voor de onsterfelijkheid kiezen. Het soort onsterfelijkheid waar ze van spreekt heeft niets met de onsterfelijkheid van de ziel te
maken, en al helemaal niet met de neiging van sommigen de ene verjongingskuur
na de andere te ondergaan. Politiek is een aangelegenheid van mensen die "onsterfelijke roem boven sterfelijke zaken" verkiezen. Dankzij die keuze voor onsterfehjke roem treden mensen uit de biologische kringloop van leven en dood in de
openbaarheid tevoorschijn. Politiek heeft voor Arendt met het beste in mensen te
maken, met datgene wat ons boven ons animale bestaan uittilt, met het vermogen
het beste van ons zelf te geven en ons met de besten te meten. "De publieke ruimte
(is) (...) de juiste plaats voor menselijke voortreffelijkheid (...) Zonder dit verlangen naai' potentieel aardse onsterfelijkheid is, strikt gezegd, geen politiek, geen
gemeenschappelilke wereld en geen publieke ruimte mogelijk." (9)
Het woord 'democratie' is een woord dat niet goed in Arendts politieke vocabulaire past. Vrijheid is bij haar geen democratische, maar een aristocratische
deugd. Zonder het verlangen zich te onderscheiden en uit te blinken kan er geen
gemeenschappel11kewereld bestaan, geen wereld die eenlanger leven is beschoren
dan ons sterfelijke zelf. Vrij zijn degenen die zich van de achtergrond losmaken,
die actief aan het publieke leven deelnemen en in woorden, daden en handelingen
de woorden, daden en handelingen van alle anderen in zich pogen te belichamen en
door te geven. Arendt is als de dood voor het ontstaan van gebureaucratiseerde,
anonieme massamaatschappijen, waar comfoit het hoogste doel is geworden en
iedereen ge1i)kgeschakeld is en zich in zijn of haai' piivkleven heeft teiuggetrokken.
Van politiek is bij haar pas spiake als mensen intens en diepgaand van mening
kunnen verschillen, hun principes hoog proberen te houden, hun oordeels-, onderscheidings- en voorstellingsvermogen scholen, zich in elkaais standpunten
proberen in te leven en hun wereld delen. Zodra het om 'de norm' en om afwij9
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kingen van 'de norm' gaat, heeft de politiek opgehouden te bestaan. Vrijheid is
uniek en altijd iets dat onverwacht in de wereld doorbreekt. Typerend voor
Asendts vrijheidsopvatting zijn de studentenopstanden van 1968, of de burgerbeweging in de DDR, die in november 1989 de muur deed vallen. Tot een week
voor deze gebeurtenissen had niemand, en zeker geen sociale wetenschapper,
kunnen voorspellen wat er in '68 of in november '89 in Duitsland zou gebeuren.
Zoals het hart hij Pascal, zo heeft de vrijheid bij Asendt zijn redenen die de rede
niet kent.
Arendt en Foucault

Het is interessant te zien hoe Arendts opvattingen over politiek hebben doorgewerkt. Een bekend voorbeeld is Habermas, wiens beschouwingen over openbaarheid, arbeid en mteraktie sterk door Arendt zijn beÃ¯nvloed(10) Voor dit stuk is
echter vooral de vergelijking met Foncault belangrijk. Ik wil niet claimen dat
Arendt Foucault rechtstreeks heeft beÃ¯nvloedFoucault noemt Arendt immers nergens, maar het is opvallend hoezeer hun analyses over de intrede van het leven in
de politiek overeenkomen. Bij beiden staat de opkomst van 'het sociale'centraal:
de manier waarop, in de woorden van Arendt "het levensproces zelf de publieke
ruimte werd binnengesluisd". (HC, p. 42) In heide gevallen wordt dit proces beschreven in termen van de zich gestadig verbreidende heerschappij van 'nobody'
(Arendt) of van 'het panopticon' (Foucault), tot uitdrukking komend in de opkomst van de bureaucratie, de massalisering van de politiek, de dominantie van
economische belangen en de fascinatie voor statistiek en statistisch verwerkbare
gegevens. Zowel Arendt als Foucault wijzen op de onderwerping van de politieke
besluitvorming aan economische en gedragswetenschappelijkefeiten en op de exponentiele groei van bureaus e n instituties die gegevens over het leven van de bevolking verzamelen. Ze bespreken de groeiende aandacht voor demografische
vraagstukken, de onderwerping van politiek aan de wet van de grote getallen, en
ze leggen grote nadruk op de opkomst en invloed van de menswetenschappen.
Foucaults notie van 'blo-macht' vat op kernachtige wijze de ontwikkelingen samen
die Arendt in The Hwnun Condition beschreven heeft. 'Bio-macht' ontstaat volgens Foucault als gevolg van

.

het intreden van de verschijnselen die eigen zijn aan het leven van de
menselijke soort tot de orde van het weten en de macht -tot het veld van de
politieke technieken (...) Ongetwijfeld voor het eerst in de geschiedenis heeft
het biologische z(jn weerslag in het politieke. Het feit dat men leeft is niet
langer de ontoegankelijke grondlaag die slechts van tijfl tot tijd, in het toeval
van de dood en â€¢inoodlottÃ¬gheiaan de oppervlakte komt; een deel ervan
komt binnen her gebied te liggen dat door het welen wordt beheerst en waarop
de macht ingrijpt f...) Duizenden jaren lang is de mens gebleven waf-hij voor
10 Zie hiervoor het proefschrift van J. Keulartz, De verkeerde wereld van Jurgen Habermas.
Amsterdam 1992, hfst 8.

Aristoteles was: een levend wezen, (lestbovendien in staat is tot een politiek
bestaan; de moderne mens is een wezen in wiens politiek zijn bestaan als
levend wezen in her geding iâ€ (1 1 )
"

Tekenend voor de huidige verhoudingen is volgens Arendt en Foucault het politieke onvermogen om in andere termen dan die van produktie, consumptie, werkgelegenheid en hanen te denken. Met bittere ironie spreekt Arendt over het feit dat de
mensheid inderdaad, zoals Marx gehoopt had, geheel gesocialiseerd is. Wat haar
betreft leven we in de "laatste fase van de produktie-maatschappij, de fase waarin
het leven uitsluitend om hanen draait". Het enige dat van de leden in deze hanenmaatschappij gevraagd wordt is

. datze w automatisch mogelijk meefunctioneren, als zou het individuele
leven inderdaad geheel met het levensproces van de soort zijn versmolten, en
als zou de enige actieve beslissing die nog van het individu verlangd wordt het
besluit zijn, om zijn individualiteit, de individueel gevoelde pijn en moeite van
het leven op te geven en te bei listen in een verdoofd en gekalmeerd soort
functioneel gedrag (..j Het is goed voorstelbaar &t de moderne tijd - die met
een veelbelovende uitbarâ€¢trvan handelen b q o n - in de meest dodelijke,
meest stenele passiviteit eindigt die de geschiedenis ooit gekend heeft." (HC,
pp. 294-5)
Hiermee zijn we weer terug hij waar ik dit verhaal begonnen ben, hij de slaapwandelaais van Broch, hij het schrikbeeld van mensen die slaapwandelend door het
leven gaan en in den blinde kwaad verrichten. Het is een notie die Arendt en anderen als een nachtmerrie sinds de Tweede Wereldoorlog heeft achtervolgd. In moderne maatschapprjen dreigen mensen ziende blind en hoiende doof te worden,
murw gemaakt door de massaliteit van het gebeuren, machteloos tegen de macht
van de norm en de wet van de grote getallen, moe van slogans en leuzen.
Begonnen als hoorn des overvloeds dreigt de moderniteit m een allesverslindende maalstroom te veranderen. Aiendts werk handelt niet alleen over de banaliteit van het kwaad, het is ook een studie naar het kwaad van de banaliteit geworden. Zoals veel politieke concepten heeft banaliteit het karakter van een containerhegrlp bij Arendt. Het duidt op een proces van groeiende veistomming en passrviteit, op de intrede van liet leven in de orde van de macht, op de preoccupatie met
consumptie en werkgelegenheid, op de heerschappij van het hedonisme en op de
amorele almacht van de normaliteit. Het duidt, kortom, op wat Arendt de geleidelijke 'animahsering' van ons bestaan zou kunnen noemen.
Politiek en onsterfelijkheid

Wat moeten we van deze analyse vinden7 Hoe te oordelen over al die miljoenen
mensen die nauwelijks in politiek zijn geÃ¯nteresseerddie zich welbewust om
11 M. Foucaull, De wil tot weten. Nijmegen 1984, pp 139-41.

privi-zaken en hun piivk-geluk bekomineien? Wat je bijna door de analyses van
Arendt zou vergeten, is dat er eeuwenlang maatschappijen hebben bestaan, waarin
er nauwelijks van politiek, laat staan van een publieke ruimte in de door haar hedoelde zin sprake was. In een maatschappij als China weid politiek tot voor kort
nooit als een alternatief op hedonisme en consumptie beschouwd. Degenen die het
banale leven veroordeelden streefden naar soberheid, toomden hun behoeften in en
trachtten zich zo veel mogelijk van wereldlijke ambities te bevrijden. Niet de politiek, maar het Boeddhisme vormde in China de oplossing voor hedonisme en consumptie. Andere mogelijkheden waren - en zijn nog steeds - het zoeken naar
waarheid, het schniven van romans of het genieten van schoonheid. Politiek heeft
zelden als antwoord op de hanalisering van ons bestaan gefungeerd. Er zal heel
wat duw- en trekwerkmoeten worden verricht voorje met Arendts analyse van de
condition h m n e in verschillende maatschappijen kunt werken.
In Arendts ogen kan elke andere oplossing dan de politieke niet meer dan een
suirogaat-oplossing zijn. Volgens haar zou elk mens of volk vanzelfsprekend het
liefst een republiek moeten willen oplichten. Het is opvallend hoe manicheÃ¯stisc
ze daarbij denkt. Politiek is voor haar de oorsprong van alles wat goed, de maatschappij of het sociale de bron van alles wat slecht is. Zodra het sociale terrein
wint, knjgen de bourgeoisie, de moh, de bureaucratie en de massalisering hij
Ai'endt de overhand. Het idee dat er maatschappijen kunnen bestaan waarin de publieke ruimte en de bureaucratie elkaar wederzijds versterken schilnt niet bi] haar
op te komen.
Arendt kan haar veiheven conceptie van politiek echter alleen handhaven door
er vanuit Olympische hoogten over te spreken. Ordinaire helangenstnid valt buiten
haar begrip van politiek. Nu is het waar dat politiek nimmer alleen over belangen
kan gaan. Zonder discussies over 'de goede samenleving' en de rol daarin van de
publieke ruimte; zonder debatten ovei de manier waarop 'wij' - bijvoorbeeld 'wij
Nederlanders' - i n de toekomst op onze daden, woorden en handelingen hopen
terug te ki.jken, zouden we niet eens weten wat onze belangen zijn. Om zo'n opvatting van politiek te koesteren hoef ie echter niet meteen m het andere uiterste te
vervallen en politiek geheel van helangenstiijd te scheiden. De reductie van pohtiek tot belangenstri.id leidt tot kortzichtigheid, maar de scheiding van heide hoeft
niet minder rampzalig te zijn. Het waren echt niet alleen de gebrekkige politieke
belangstelling en kortzichtigheid van de houigeoisie. het waren ook de politieke
idealen van degenen die zich ver hoven de dagelijkse helangenstiijd en de preoccupaties van de bourgeoisie verheven achtten, die aan de opkomst van het totalicuisine hebben bijgedragen. Het was juist de combinatie van heide die catastrofaal
was.
Arendt heeft overtuigend aangetoond dat de massamoordenaar Eichmann, afschuwelijk genoeg, een kleine bourgeois in plaats van een demonische gestalte
was, een doodgewone camÃ¨remakewaarvan er dertien in het dozijn gaan. Maar
niet alle nazi's waren zo. Tallozen van hen waren nazi om wille van de eer, zagen
met dÃ©daiop de carikrezucht van hun collega's neer en tiachtten zich hartstochtelijk door woorden, daden of handelingen onsterfelijk te maken. De haat voor
banaliteit was nergens zo groot als in Duitsland. Vooistanders van een publieke
ruimte zijn de nazi's nooit geweest -dat was volstrekt in striid met hun idaal van

een zuiver arisch ras - maar dat belette hen niet een conceptie van politiek te ontwikkelen, die moelijk onder het hoofdje 'eigenbelang' kan worden gerangschikt.
Het is eerder verbijsterend met wat voor opoffetingszin en volhardendheid ze tot
de laatste dag van de oorlog hun 'operaties' voortzetten en 'het kankergezwel van
de joden' uit het Duitse volk trachtten te verwijderen, De bourgeoisie zou al lang
op iets anders zijn overgegaan.
Omgekeerd hebben degenen die joden hebben gered dat zelden uit motieven als
'burgerzin' of 'het verlangen naar onsterfelijkheid' gedaan. Integendeel, volgens
een recent onderzoek onder een aantal van hen blijkt dat

"... lof en eer voor hen nooit centraal hebben gestaan. Voor hen was de daad
een doel op zich. Iemands leven redden was beloning genoeg f...) Nieinund
omschreef haar hondelmg in patriotri~che(of)politieke termen (...) Bovendien
zei geen van de redder â€¢oodat ze aan reddingsacties hadden deelgenomen
omdat ze leden van een bepaalde ~elifieuze,p~litiekeof sociale groep waren
f...) Wat de controlegroep (van degenen die niemand hadden gered, P.P.)
betreft; kwam het beeld naar voren van mensen, die Sch hulpeloos en geÃ¯so
leerd, in pksars van zich licl van dezelfde mensheid voelden. Uit deze groep
klonk dikwijls de verzuchting op: 'war had ik in m'n eentje tegen de nazi's
kunnen doen 7'De groep van redders riep 'maar wat had ik anders kunnen
doen? Het was vrijwel onmogelijk met te helpen.'" (12)
Het waren dus geen concepties van politiek, of van de openbare ruimte, het was
het onwrikbare gevoel allemaal 'lid van dezelfde familie' en 'deel van dezelfde
mensheid' te zip, die het vanzelfsprekend maakte in slachtoffers je medemensen te
zien die je helpen moest, ongeacht de gevaren en de haat, vaak, van mensen uitje
omgeving. Het was juist niet het voor Ai'endt centrale besef van alteriteit en pluraliteit, het was juist het moment van herkenning en vereenzelviging, dwars door alle
culturele verschillen heen, dat de doorslag gaf om te helpen.
Natuurlijk is het terecht dat Arendt en anderen de 'animahsering' van ons denken en leven betreuren -de reductie van het leven tot de zorg om veiligheid, comfort, genot en consumptiegoederen. Maar het is belangrijk om daarin zo duidelilk
mogelijk te zijn: betekent deze ontwikkeling dat het verlangen naar eer, waarde1 2 K R. Monroe, M C. Barton en U. Klingmann, 'Allruism and the Theory of Rational ActionRescuers of Jews in Nazi Europa' m Eihics 101 (oklober 1990), pp 109. 117, 119. De lijst
van redders werd aan de onderzoekers overhandigd door Yad Vashem, een Israeiische
organisatie, opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de holocaust en Ier ere van
deaenen die Joden in de oorloa aered hebben 00de insl komen geen personen voor die
Joden in ruil voor materieel gewin hielpen
Het is onduidelijk ih welke mate het Arendt om het politieke motief OE om het politieke effect
van hel verlanaen naar eer en zelf-realisatie aina
- Voor de verschillen hiertussen zie J
Elster, 'The Possibility of Rational Politics' in: D. Held (ed.), Political Theory Today. Oxiord
1991, pp. 115-143. Voor een interessante voortzetting van deze discussie, zie: J. Chan en D.
Miiier, 'Eister on Sen-reallzalion in Politics: A Crilical Nole' in: Ethics (oktober 1991). pp. 96102. Ik ben in dit artikel niet op deze problematiek Ingegaan, en heb, onterecht misschien,
voor de nadeligste interpretatie - de motief-interpretatie -van Arendt gekozen. Ze doet zelf in
ieder geval weinig moeite het een en ander te onderscheiden.

-

-

iing, erkenning, grandeur, geheel verdwenen of alleen uit de politiek verdwenen
is7 Arendt (13) opteert voor het eerste, maar het is niet duidelijk waarom. Dat we
onze verwachtingen van politici omlaag hebben geschroefd, de politiek hoekhoudkundiger is geworden en we politiek toenemend met het handhaven van een redelijke levensstandaard voor alle burgers associ'ren (14); dat we de politiek, kortom,
hebben trachten te hanaliseren wil niet zeggen dat ons leven zelf daardoor banaler
is geworden. Het tegendeel lijkt me eerder het geval.
Het is waar dat we in Nederland zelden op gepassioneerde wijze politiek hedrijven: de meeste actiegroepen zijn geprofessionaliseerd, het probleem van de
rechtvaardige inrichting van onze basis-instituties is in tal van opzichten een specialistisch probleem geworden dat door andere specialisten moet worden gecontroleerd, maar het is dankzij- en niet ondanks - de bestaande arrangementen van de
verzorgingsstaat, en dankzij discussies over lastenverlichting en -verzwaring in
relatie tot de hoogte van de sociale uitkeringen, dat we in ons land vooâ€¢waard
hebben gecre'erd, waaronder veel mensen niet alleen 'leven', maar ook 'goed leven' kunnen. Natuurlijk staan die voorwaarden onder druk en is het belangrijk ze
verder te specificeren, maar dat zal m veel gevallen net zulke droge twee-cijfersachter-de-komma-analyses vergen als die over de minima. Het probleem is simpelweg dat Arendt zich soms meer aan het kwaad van de banaliteit dan aan de hanaliteit van het kwaad ergert. Hierdoor ziet ze over het hoofd dat goede politiek
soms uiterst banale kanten heeft.
Wat ik met dit laatste bedoel, kan ik misschien kort verduidelijken aan de hand
van een artikel van depolitieke filosoof Bnan Bany over The Continuing Relevance of Socialism'. (15) In dit artikel hanteert Barry een definitie van socialisme
die in een aantal opzichten met Arendts conceptie van politiek overeenkomt: beiden
leggen grote nadruk op het feit dat politiek het vermogen gezamenlijk te handelen
betekent. Een socialistische maatschappij is volgens Bany een maatschappij,
waann burgers "door gezamenlijk handelen" (16) de onbedoelde gevolgen van hun
individuele beslissingen trachten te controleren. Net als Arendt is Bany van mening dat individualisme en kapitalisme de grootste bedreiging vormen voor het
streven naai politieke oplossingen van problemen. En net als Arendt vreest hij dat
mensen steeds individualistischer op de tekortkomingen van de markt zullen reageien. Is de sociale zekerheid slecht? Laat iedereen zich dan particulier verzekeren.
Is het openbaar vervoer miseiabel? Koop &n of meerdere auto's voor het gezin.
Moetje uren rijden om ergens te kunnen wandelen? Schaf thuis fitness-apparatuur
aan. Loopt de drinkwatervoorziening achteruit? Koop flessen-water. Laat iedereen, kortom, zo veel mogelijk geld verdienen en vervolgens alles piivt oplossen.
Bany wi)st er op dat dergeliike oplossingen, bij elkaar opgeteld, vermoedelijk
1 3 Dit geldt ook voor Francis Fukuyama

zie zijn bestseller The End of Uistory and the Last Man.
1992.
14 Het is opvallend, in dat verband, hoe zelden een notie ais rechtvaardigheidin Arendts politieke vocabulaire voorkomt.
15 Zie B Barty, Libeffy andJuslice. Oxford 1991, pp 274-290
16 Bary, a.w.. 276; zie ook 284. "The core of socialism ( ) is Ihat pwople should act collectively
through centra1 and iocal government to atiain ends that cannoi b8 achieved by individual
effort".

duurder dan een collectieve regeling zi.jn, en bovendien de kwaliteit van een samenleving aantasten. Toch kunnen mensen zozeer van elkaar vervreemd ziin geraakt en zo weinig vertrouwen in de politiek hebben dat ze constant voor dit soort
strategieen kiezen.
Het grote verschil met Arendt is echter dat Bany probeert te laten zien dat gezamenliik bedachte oplossingen de kwaliteit van het onderwijs, de sociale voorzieningen, het milieu, de wegen of het openbaar vervoer kunnen verbeteren, terwijl
Arendt juist betoogt dat het precies dezorg om dit soort goederen is die het vermogen gezamenlijk te handelen dreigt te ondermijnen. Wie de politiek hierop afstemt, opent de weg naai' een volledig geÃ¯nstiumentaliseerdpolitiek. Dat klinkt
vreselijk, maar ik geloof toch dat ik de voorkeur aan Bany geef. As1 het om
onderwijs, milieu en inkomen gaat is een instrumentele conceptie van politiek zo
slecht nog niet. Politiekis er, zoals Arendt zegt, om de vrijheid te bewaren, maar
viijheid betekent dat mensen hun eigen leven leiden, zonder constant door de staat
of door andere burgers te worden bedreigd of lastig gevallen; het betekent dat ze
goed onderwijs kunnen volgen of van een schoon milieu kunnen genieten. Hoe
belangrijk het vermogen gezamenlijk te handelen op zich ook mag zijn, hoezeer
sommigen daaraan een intrinsieke waarde ontlenen, het politieke handelen zelf zal
altijd aan dit soort doelen getoetst moeten worden. Het is er om alledaagse wensen
en idealen, niet om het verlangen naai' onsterfelijkheid mee te vervullen.

Schlemielen

Hannah Arendt leest Rahel Levin Varnhagen en Heinrich
Heine
Jan van Heemst

Wie Hannah Arendts intellectuele zegslieden verder ook geweest zijn, zij weet zich
eveneens schatplichtig aan twee uitgesproken schlemielen. Het zijn Rahel Levin
Varnhagen (1771-1833) en Heinrich Heine (1797-1856), joden in Duitsland. Beide schrijvers geven haar te denken over de hachelijke aanzetten van haar eigen
schrijverschap. Wat heeft zi] eigenlijk te zoeken in een Duitse cultuur die sedert de
Verhchting en de Romantiek vergeven was geraakt van een alsmaar omineuzer
'joodse kwestie'? Levin Vainhagen en Heine scherpen haar inzicht. Aan een
nauwlettende herlezing van de vindingrijkheid waarmee zij in de negentiende eeuw
hun' Duitse mis& tegemoet walen getreden, probeert Hannah Arendt op haar
beurt namelijk de nodige motieven te ontlenen om zich te weer te stellen tegen de
acute uitwassen van die mis2re: de fysieke en mentale ontheemding die het oprukkende nationaal-socialisme teweegbracht.
In de jaren dertig werkt zij aan een kritische ieconstructie van het leven van
Rahel Levin Varnhagen. Levin Vamliagen hoeit en ergert haar tegelijk; z(] hoeit
haar als intellectuele evenknie, zil eigeit haar als burgerlijke assimilant. Arendt was
in 1929, nadat zij haar proefschrift over Augustinus h11 Kad Jaspers had voltooid,
met de reconstiuctie begonnen. In dit opzicht inarkeeit het project Arendts groeiende twijfel aan het gehalte van de (existentie-)t?losotiedie haai door Heideggeren
Jaspers was biigehracht. In Levin Vamhagen wordt naar een Duits-joodse andersheid gezocht die haar een regel alternatief moest bieden. In 1933, hetjaar waarin de
Nazi's aan de macht kwamen, was het boek bijna af. Het bleef evenwel liggen tot
1938, toen zij het op instigatie van onder andere Walter Benjamin voltooide. In
deze hectische periode raakte Arendt - ontheemd als z11was - betrokken bij het
werk van een zionistische 1eugdoiganisatie,Alijah, en wat haai' nu vooral interesseerde in Levin Vainhagen was de vraag of haar onderworpenheid aan heersende
normen en waarden onvermijdelijk was of niet. Pas twintig jaar later veischijnt het
boek in de Engelse vertaling en weer twee jaar latei in het Duits. (1) De Duitsjoodse cultuur waarin Levin Vainhagen haar nchting had gezocht was van de
aardbodem weggevaagd. Na de Tweede Wereldoorlog is het vooral de reikwijdte
van het parool 'voor jezelf te denken' dat Arendt in haar lezing van Levin Varnhagens intellectualileit aanspreekt.
Heinrich Heine valt een beduidend minder kritische lezing ten deel; Aiendt he1

Ik maak gebruik van Rahel Varnhagen, Thw Life ofa Jewish Woman Trans R and C
Winsten New York 1974 (Voortaan afgekort als RV)

wondert hem om het ogenschijnlilke gemak waarmee hij zich dankzij zijn literaire
talent aan assimilatie weet te onttrekken. In 1944 bijt hij het spits af van een ondeizoek naai' een oiidergiondse traditie die Arendt zich nadrukkelijk wenst te herinneren nadat zil in de VS een veilig heenkomen had gezocht. In ballingschap
houdt het naspeuien van een ondergrondse traditie een hardnekkige poging in om
zich rekenschap te geven van de voedingsbodem waarop een eigen geletterdbeid zo
goed en zo kwaad als het gaat zou kunnen teren. Opnieuw is hier haar feeling voor
andersheid in het geding; nu als het signaal zich te vnlwaien tegen de al te kritiekloze schikking naai' de vooronderstellingen van de cnner~canway of lfe, die zij hij
veel van haai' mede-ballingen ontwaart
Achteraf bezien is het duidelijk dat inderdaad ook deze twee auteurs Arendt er toe
aanzetten als een eigenzinnig filosofe van zich te doen spreken - en dat onder een
gesternte dat verre van gunstig was voor joodse intellectuelen, laat staan vrouwelijke. Toch walen haar verkenningsoefenii~genin de Duits-joodse cultuur geen
vanzelfsprekende zaak. Haar lezing van Levin Vainhagen, haar omgang met een
ondergrondse traditie, het zijn markante blijken van een verzet tegen Gersnanolog e . Dat wil zeggen: tegen een geschiedfilosofische constructie waarin uiteindelijk
al het redelilke identiek werd geacht met duitsheid. (2) Levin Vamhagen en Heine
verijdelen deze identificatie; zij zijn Arendts gidsen in een niemandsland voorbij het
domein waar Tijdgeest en Vooruitgang victorie kraaiden.
Dat Hannah Arendt zo geboeid is door schrijvers als Rahel Levin Vainhagen en
Heinrich Heine hangt nauw samen met haai inzicht in de asymmetrische verhouding tussen joodse en niet-joodse intellectuelen in het moderne Duitsland, zoals dat
pas in de loop van de negentiende eeuw zijn invloed liet gelden. De term 'joodse
kwestie' is van deze asymmetrie meteen al de meest compacte formulering. Arendt
suggereert dat in wat zijde schlemieligheid van Levin Vainbagen en Heine noemt
het besef van deze wanverhouding op een literaire manier tot uitdrukking komt. als
schlemielige schiijveis, zo voelt zij aan,konden zij intellectueel overleven en anders niet. Dat zij van deze nood min of meer een deugd wisten te maken bestempelt
hen voor de jonge Arendt als lezenswaardige auteurs; er is haar met het oog op
haai' eigen ontplooiing veel aan gelegen de zeggingskracht van hun schlemieligheid nader in ogenschouw te nemen.
Daarmee levert zij een indringend specimen van gedenkwerk. (3) Levin Vamhagen en Heine zijn immeis schrilvers in een ieeks van intellectuele outsiders, een
reeks die volgens Ai'endt tijdens de Verlichting met Salomon Maimon aanvangt en
die met Franz Katka ten einde loopt. Kort gezegd laat die ieeks zich hij haar nalezen als een traditie van verklaarde buitenstaanders die als joodse intellectuelen 'uit
de aard der zaak' van het besef zijn doordiongen niet op de historiografische tijdschaal van de moderniteit thuis te horen, teiwiil zij zich wel degelijk als tijdgenoten
willen presenteren. In plaats daarvan hebben zij echter onder een 3oodse kwestie'
te ressorteren. Outsiders als Levin Vamhagen en Heine zijn dus onherroepelijk
2 Dit verzet klinkt onophoudelt]k door in de discussie die Arendt met Karl Jaspers over Duilse
3

cultuur voert Zie Daomar Barnouw. Visible Spaces. Hannah Arendt and the German-Jewssh
Expersence BaltimoreILondon 1990
ik refereer aan Stegfrted Lenz, Uberdas Gadachtnss Reden undAufsatze Hamburg 1992

veroordeeld tot een schrijverschap in de marges van een moderniteit, die hen per
definitie doet beseften haar geschiedenis te moeten ontberen. Aan deze cultuurgeschiedenis, aan geschiedenis iherhaupt, lijken zij en hun lotgenoten part nochdeel
te hebben. Van geschiedenis resteert hen enkel uitschot: flarden, anekdotes, hennneringen, frustraties, moedertaal wellicht. Deze pijnlijke ervaringen laten zich maar
moeizaam heschriiven. Hoe moeizaam, daarvan spreken talloze overwegingen uit
evenzovele gehavende (maar ongebroken) levens. Schlemieligheid kan daarom als
een meer of minder demonstratieve contra-cultuur van de moderniteit worden heschouwd.
Arendfs lezing van Levin Varnhagen en Heine laat zich zelf weer nalezen als
een inventieve speurtocht naar de plekken waar deze outsiders zich ophielden toen
zij het waagden zich in woord en geschrift als intellectuelen te presenteren. Voor
Arendt is hun uitgeslotenheid niet op zich goed of slecht; hun levensverhalen zijn
van het politieke probleem hoe individuen van verschilfilosofische case ,Ã¬ti~/Ile
lende komaf zich in de maalstroom van het moderne leven staande kunnen honden
zonder aan andersheid te moeten inboeten. Waarom zouden bijvoorbeeld intellectuele jodinnen historisch minder handelingsbekwaam z i p dan de andere anderen?
Waarom zou andersheid niet in actieve m plaats van passieve termen kunnen worden begrepen" Het onderzoek dat zij naar outsiders verricht vormt zodoende de
opmaat van de probleemstelling in The Or&ns of Totalitanunisni en The H u n m
Codition. Arendt zet haar lezers op het spoor van een Duits-joodse cultuur die
jegens de vreemdelingen en hijwoners volkomen heeft gefaald. Na 1945 houdt zij
aan dit falen de herinnering levend om des te indringender voor pluraliteit te pleiten.
Arendts lezingen van Rahel Levin Vamhageii en HeiniÃ¬cHeine dienen mijns inziens te worden beoordeeld in het licht van twee problemen die in het negenhendeeeuwse Duitsland de wanverhouding tussen joodse en niet-loodst intellectuelen
kenmerken: het prohleemvan de burgerlijke leefstijl en het probleem van het revolutionaire antisemitisme. De schlemieligheid van Rahel Levin Vainhagen hangt
vooral samen met het eerste, die van HeiniÃ¬cHeine vooral met het tweede probleem. Beide problemen hebben diepe voren getrokken in de Duitse cnltuurgeschiedenis. Wat Hannah Ai'endt in Levin Vailihagen en Heine intrigeeit is hun
verlangen zich desalniettemin in deze context als schrijvers op te werpen. Of hun
schrijverschap echter zonder meer nog model kan staan voor het hare is een vraag
waarop ik nog terug zal komen wanneer ik het historische kader in ogenschouw
neem van de traditie waarin zij door Arendt worden geplaatst. Eerst houd ik nu de
lezingen die Hannah Arendt van deze schlemielen biedt tegen het licht van de zonet
gesuggereerde piohlemen.

Jodin en schlemiel
Een uiterst schrandere en belezen saloni&re,maar onder het culturele vernis "bleef
ze als jodin iets onaangenaams houden." Zo schrijft Kar1 Gutzkow in 1846 over

Rahel Levin Varnhagen. (4)Deze intellectuele pdin had in haar fameuze Berlijnse
salon tussen 1814 en 1824 de culturele elite van die tild over de vloer gehad. Hegel, Jean Paul, Schleierrnacher, Von Humholdt en Herne hadden er hun opwachting gemaakt, en ook Gutzkow was als aankomend auteur maar al te graag van de
partij geweest. Zoveel jaar na dato meent hij zich niettemin over zijn toenmalige
gastvrouw een oordeel te kunnen aanmatigen dat typerend is voor de asymmetiische verhouding tussen joodse en niet-joodse intellectuelen in het negentiendeeeuwse Duitsland. Gutzkow laat zich zijn opmerking over Rahel Levin Vamhagen
ontvallen in een tekst die betrekking heeft op de emancipatie van joden. Op de
emancipatie van joden wil hier zeggen: op de eisen die naai zijn mening in Duitsland gesteld moeten worden aan loden die toegang wensen tot de algemeen beschaafde, burgerlijke wereld waartoe hij zichzelf en de zijnen rekent. Joden moeten
voor die toegang een prijs betalen: zij moeten assimileren, zij moeten, heet het, hun
joodse smetten volkomen afwassen in ruil voor acceptatie. Joden vormen een
'joodse kwestie'. Hun loodse identiteit mag niet, zoals dat bij Rahel Levin Vamhagen kennelijk het geval was, aanstoot geven, want anders staan hen moeilijkheden te wachten. Voor die moeilijkheden hebben niet-joodse intellectuelen van Kant
tot en met Wagner bloemrijke metaforen bedacht: euthanasie, guillotinering, verdelging, expatrikring.
In Gutzkows uitlatingen ligt een criterium besloten dat John Murray Cuddihy recentelijk trefzeker met the orcleal of civilirf heeft aangeduid. (5)Daarmee doelde
hij op een complex van gedragscodes, vanzelfsprekendheden, rituelen en mentaliteiten, dat sedert de Verlichting en de Franse Revolutie de moderne burgerlijke
leefstijl was gaan uitmaken. Cuddihy spreekt van een beproeving omdat hrj in dit
complex niet mis te verstane grondregels ontwaart: men dient zich te schikken naar
geseculariseerde varianten van godsdienstige disciplinering. Zo lieten zich voor
goede verstaanders als Hegel, Mam, Freud en Weber in Duitsland onmiskenbaar
bepaalde protestantse patronen herkennen in het programma van de algemeen beschaafde vorming. Op deze burgerlijkheid liep de negentiende-eenwse emancipatie
van joodse intellectuelen goeddeels stuk. Zij werden steevast 'te anders' bevonden
om voluit in deze vorming te mogen delen. De culturele en maatschappelijke bevestiging van hun 'ontgettoÃ¯seringbleef ver te zoeken. Alle politieke ontwikkelingen ten spijt, telkens weer moesten zij tot de ontdekking komen dat zij niet in een
grondwettelijkpays lÃ©galwaren aanbeland, maar in een pavs r e d van alledaagse
burgerlijkheid.
Nu vormde deze legaliteit ook voor de niet-joodse intellectueel een kapitaal
probleem, maarjoodse intellectuelen waren dubbel gehandicapt. Het problematische perspectief als citoyens door het leven te kunnen gaan werd voor hen gekoppeld aan de onmogeliike eis zich eerst als onvervalste bourgeois te bewijzen. De
toegang tot de moderniteit was geen kwestie van politieke rechten - laat staan van
doop - maar van burgerlijke etiquette. De grootse verwachtingen die de emancipa4 H.H. Houben, Gutzkow-Funde. Berlijn 1901. p 225
5 John Murray Cuddihy, The Ordeal of Civility Freud, Marx, LÃ¡vy-Straus and the Jewish
Struggle with Morality Boston 1987 (repr. 1974)

Å¸ in het kielzog van de Verlichting en de Franse Revolutie had gewekt werden
zodoende beschaamd door het burgerlijke aanzien van de moderniteit.
Levin Varnhagens schlemreligheid kan nu worden opgevat als een uitvloeisel
van deze geschiedenis. Op dit cruciale punt is Arendts lezing van haar leven en
werk gericht (RV, p. XV). Zij stelt namelijk dat Levin Varnhagen au fond haar
'joodse kwestie' prijsgeeft aan het oordeel van haar niet-joodse tijdgenoten: zij
weigert de gevolgen van haar joodse geboorte ten volle onder ogen te zien en herust in een opgelegde ontijdigheid. Zo niet Arendt: zij kiest voor een zelfbewust
panaschap dat de tijdgenoten de vermeendejoodse ontijdigheid juist als een provocerende factor voorhoudt. Kortom, zij wenst aan Levin Vainhagens schlemieligheid voorbij te denken. Arendt verkeert dan tussen Berlijn en Pariis, de stad die
haar een tijdelijke wijkplaats zou bieden voorhet nazidom, en verleent zoals gezegd hand- en spandiensten in een zionistische jeugdorganisatie. Zij is onder deze
omstandigheden sterk geneigd om zich als 'ongenode gast' van de heersende orde
der dingen te distantiÃ«renzij wenst 'verschillend' te denken. Dit 'verschillend'
denken wordt Arendt ingegeven door het besef dat Levin Varnhagen niet bij
machte was haar joodse afkomst in te zetten tegen de inkapselende uitwerking van
emancipatie en assimilatie. Tegenover deze asymmetrische en passieve verhouding
staat haar 'verschillend' denken voor een tolerantie in. die als de symmetrische en
actieve acceptatie van en door 'andere anderen' in de praktijk wordt gebracht.
Na de Tweede Wereldoorlog werkt Arendt dit kapitale inzicht verder uit met
haar pleidooi voor pluraliteit. Daarbij komt Lessings devies 'voor jezelf te denken'
als de nadere toespitsing van het 'verschillend' denken aan de orde. Toen zij in
1959 de dankrede uitsprak bij de aanvaarding van de Lessing-prijs die haar door
de stad Hamburg was toegekend, refereerde Arendt aan Lessings poging een politieke habitus te formuleren die maatschappelijke wanverhoudingen als die waaronder Levin Vainhagen gebukt ging zou kunnen uitbannen. (6)Voor jezelf denken
is een element van deze poging; het betekent, stelt Arendt terugblikkend op Levin
Varnhagen, dat je de re'el voorhanden werkelijkheid onbevangen tegemoettreedt;
het creÃ«ereen intellectuele ruimte waarin ieder weldenkend mens op haar of zijn
autonome plaats is. (7) Andersheid wordt zo een kwestie van wederkerigheid. Net
als Levin Vamhagen maakt Arendt hierbij gewag van Lessings devies zich in filosofie en kunst te orienteren op een 'oorspronkelijke autonomie' die slechts zichzelf
de wet voorschrijft en zich verder door niets of niemand laat gezeggen. Maar waar
Levin Varnhagen tekortschiet, zet Arendt door. Wanneer Gershom Scholem haar
het verwijt maakt dat zij in Ekhmunn in Jerusulem weinig moeite doet enig takt ten
tootn te spreiden, merkt zi) op dat zij zich enkel iets gelegen laat liggen aan Lessings suggestie voor zichzelf te denken (JP, p. 242vv).
Hoe vrijmoediger deze werkelijkheid wordt beoordeeld, des te schrijnender treedt
echter haar alledaagse rigiditeit aan het licht. In Rahel Vumhqen roept Arendt de
gevolgen van deze rigiditeit in herinnering en wijst op de maatschappelijke en psy6

In: Arendt, Man in Dal* Tunes New York 1968, pp. 3-31.
7 Arendl.TTie Jewas Pana. Ed R.H Feldman, New York 1978, p. 250.(Voortaan afgekort als
JPl

chologische tekens van Levin Vasnhagens joodse differentie. Het eerste hoofdstuk
van de biografie heet dan ook Jodin en schlemiel: in de schlemieligheid ligt immers
een werkzame betekenis van de joodse differentie besloten. Zeker, de schlemieligheid van Levin Vamhagen geeft aan de ene kant uitdrukking aan het besef onderworpen te zijn aan het discriminatoire oordeel van de heersende leefstijl, aan de
andere kant echter - en hier gaat het Arendt om - ontstijgt het inzicht in deze schlemieligheid aan dociliteit omdat er een recalcitrante kijk op de werkelijkheid mee is
gemoeid. Wat is 'realiteit' anders dan een arrangement dat op culturele conventies
berust waaraan kan worden getornd zodra men kritisch voor zichzelf denkt (JP, p.
22)9 Het inzicht in onderworpenheid werkt als een blikopener. De asymmetrische
orde der dingen kan kennelijk verkeren, dat is wat Rahel Levin Varnhagen in al
haar schemieligheid aan Arendt duidelijk maakt.
Meer dan een willekeurige biografie is Arendts Rahel-boek daarmee een culturele anamnese geworden van een intellectuele jodin die zich de intellectualiteit van
haar voorgangster ter verheldering van haar eigen positie te binnen roept (RV, p.
13). Arendt exploreert Levin Vamhagens intellectualiteit met het oog op de mogelijkheid van een wederkerige acceptatie van autonome 'andersheden'. Wat Asendt
met het voor zichzelf denken beoogt is namelijk een begrip van een zelf dat in zijn
eigen andersheid weet heeft van de andersheid van anderen en, andersom, in de
andersheid van anderen van de eigen andersheid. Dit denken is dus door en door
wederkerig; en als zodanig koestert het een politieke utopie waarin onverkort van
symmetrie sprake zal zijn. Naar Arende oordeel schiet Levin Varnhagen in deze
reciprociteit te kort (RV, p. 4). Zij slaagt er niet in haar eigen andersheid in een
wederkerige betrekking met andere anderen uit te leven, maar blijft aarzelen tussen
assimilatie en slachtofferdenken. Haar falen is evenwel niet vergeefs, want het
houdt een onmiskenbare hint in wederkerig te denken.
Levin Vainhagen probeert vast te houden aan de idealen van de Verlichting en
de Franse Revolutie en stuit op de dwingende voorschriften van de burgerlijke etiquette: zij heeft zich alsjodin te schamen. Met haar salon schept zij zich een tijdelijke vrijplaats waar zij op voet van intellectuele gelijkheid met niet-joodse geestverwanten hoopt te kunnen omgaan. In deze omgang voelt zij zich echter genoopt
om haar schaamte grotendeels te verloochenen. Je schaamt je niet en plein puhlic
maar hooguit in het verborgene, in vertrouwelijke correspondentie, en vooral niet
in openbare literatuur. Arendt l u k t deze scheiding van verdekte schaamte en alledaagse wellevendheid. Levin Vamhagens biografie is voor haar aanleiding de
schaamte omje andersheid m een intellectele habitus te integreren. Het inzicht in de
oorsprong van de schaamte ontpopt zich zo tot een kentheoretisch weenniddel
tegen de assimilatie, dus tegen het opgaan in volstrekte oneigenheid.
Asendts lezing van Levin Vamhagens biografie blijkt opnieuw niet belangeloos: zij hecht aan de actuele bruikbaarheid van het weermiddel dat a j ontwaart. In
eerste instantie beproeft zij het op z i p effectiviteit tegen de nationaal-socialistische
gelijkstelling. In tweede instantie houdt zij de herinnering er aan levend op straffe
van ten onder te gaan in de anonimiteit van de ballingschap. De intellectuele verdiscontering van de schaamte stileert haars inziens een zelf dat zich inderdaad het
recht kan voorbehouden voor zichzelf te denken. Deze claim, zo ervaart Arendt aan
den lijve, is 'in de verstrooiing' van levenshelang. Hij strijkt tegen de verwachting

in zich lijdzaam te voegen naar het beeld dat 'men' er van joodse ballingen op na
houdt. Arendt vraagt niet om gratuit mededogen, zij insisteert op respect, dat wil
zeggen: op aanzien des persoons. En er is haar tijdens de oorlogsjaren alles aan
gelegen deze concepten in de VS te behouden als de toetsstenen van een selfâ€¢s
ness die niet in een nieuwe naamloosheid hoeft op te gaan. Wat je bent is geen
beschikking van een naamloos lot, zo houdt zij de lezers van The Menorah J o u m l
en van de Jewish Social Studies voor, maar is een eigen, intellectuele akt waarmee
de dreiging van de anonimiteit kan worden afgewend dank zij de vaardigheid voor
zichzelf te denken.
Schlemiel e n dromenlandsvorst

.

Zo luidt de titel van het eerste essav in Arendts A Hielden Tradition (]P.
. D. 6790). Het gaat over Heinrich Heine, de dichter die uiteindelijk schlemieligheid heeft
verheven tot een paktologisch insigne. Dat ging met zonder slag of stoot. Heine
had lang zi.jn intellectuele kaarten gezet op een Duitse revolutiedie de 'joodse
kwestie' eens en voorgoed uit de weield zou helpen. In schlemielen voorzag dit
programma niet. Die Duitse revolutie was een uiterst hybride project waaraan van
ultra-links tot ultra-rechts werd bijgedragen. (8) Het cement van dit alles vormde
een virulent anti-semitisme waarvan 'god' en 'dnitsheid' de voornaamste componenten waren. In dit verhand kan worden gesproken van een revolutionair antisemitisme waarvan de Duitse cultuur-geschiedenis van Kant tot Wagner doordrenkt
was. Dit anti-semitisme ging Heine geleidelijk aan dermate tegenstaan dat hij terugkeerde op zijn religieus-revolutionaire schreden en zijn joodse wortels in heroverweging begon te nemen. Heine's schlemieligheid hangt met deze retrogade
samen. Kort gezegd kreeg zijn terugkeer zijn beslag na 1848; en hij werd hespoedige door twee factoren. (9)
In de eerste plaats beantwoordden de revoluties van 1848 bij lange na niet aan
het literaire beeld dat Heine zich op grond van de FranseRevolutie van de ideale
revolutie had gevormd. Integendeel, 1848 voltrok zich voor zijn ogen als een revolutionaire farce die het geloot' schokte dat hij in navolging van Hegel en de
Saint-Simonisten aan historische Vooruitgang had gehecht. De revolutionaire gebeurtenissen van februari en maart '48 maakten hem duidelijk hoe gapend dekioof
was tussen literaire verbeelding en politieke slagkracht.
In de tweede plaats raakte Heine na '48 aan een ziek- respectieveliik sterfbed
gekluisterd dat als 'het matrassegraf de literatuurgeschiedenis zou ingaan. De stilstand van de Vooruitgang werd hij zodoende extra pijnlijk gewaar door fysieke
machteloosheid en mentale uitzichtsloosheid. Heine weet zich opnieuw, en nu defmitief, van het leven buitengesloten, en dat doet hem nog eens, en nu onherroepelijk, de vertwijfeling voelen die hij had gekend toen hij zich als een jong maar
joods talent ten overstaan van de burgerlijke cultuur had moeten bewijzen. In deze
8 Zie Paul Lawrence Rose. Revolulionary Antisemitism in Germany From Kant 10 Wagner
PrInCeton 1990.

9 Zie Friedhelm Schumacher, Der StillslandderZeil Heine nach 1848. Hamburg 1989.

hernieuwde vertwijfeling komt voor Heine een abrupt einde aan het waarheidsgehalte van de 'Wijsheid Gods' die hij eerder zo duidelijk zag uitgetekend in Hegels
godsdienstwijsgerige articulatie van de revolutionaire zin van de moderniteit. (10)
Deze wijsheid valt nu ten prooi aan een, zoals hij het zelf aangeeft, blasfemisthhe
godskritiek. Daarmee doelt hij op een wrang soort literaire humor met behulp
waarvan hij met de dood voor ogen al schrijvend aan de vertwijfeling het hoofd
biedt. Hij kan zich dan ook tot op het einde als een humoristische schrijver presenteren: zijn Witz gaat tegen resignatie in.
Ruwweg zijn dit de omstandigheden waarin Heine teruggrijpt op rijn joodse
wortels. Opnieuw is zo een punt aangegeven waarop Arendts lezing inzet Zij beschrijft hoe sterk de late Heine zich na 1848 als dichter identificeert met de gestalte
van de schlemiel zoals deze in 1813 door de schri.iver Adalbest van Chamisso, Ã©Ã
van de bezoekeis van Rahel Levin Vamhagens salon, was uitgetekend. In vier regels schetst Heine haarfijn de onmogelijke contouren van de schlemiel, waarbij het
venim in de staart schuilt:

Was das Wort Schlemihl bedeutet,
Wissen wir. Hut doch Chan~isso
Ihm &s Burgerrecht in Deutscbland
m s t verschaft, dein Wone niimlich. (1 1)
In Chamisso's geliiknamige boek is Peter Schlemiel gedoemd schaduwloos door
het leven te gaan. Hij is het prototype van de anti-held, het tegendeel van burgerlilke zekerheid waarvan de schaduw uiteraard het bewijs is; in plaats van Mijnheer
Iemand is hij Mijnheer Niemand die vergeefs een schaduw najaagt. Had Heine
indertijd niet met zijn doop even vergeefs een afschaduwing van burgerlijkheid
nagestreefd? Na 1848 wordt deze anti-held symbool van Heine's dichterschap.
Het vergaat de dichter als Apollo Musagetes, de 'goddelijke schlemiel' die niets
dan bitter bladgroen overhield aan zijn jacht op de nymf Daphne, zijn lustobject:

Dichterschicksal~bdser Unstern,
Der die Sflhne des Apollo
t8dlich nergelt, wulsognr
Ihren Vater nicht verstjhnt hut,
Als er, hinter Daphnen loufend
Statt des wegen Nymphenleibes
Nur den Loibeerbutim e~Â¥ftIfite
Er, der gijttliche Schlemihl! (12)
Heine's 'goddelijke schlemiel' is dus een pechvogel par excellence. Hij is de po'1 0 Heine, 'Vorrede zur zwerten Auflage' van Zur Geschichie der Religion und Philosophie in
Deutschland in- Werke undb'riefe Bd. 5. pp 168-74. Berlijn 1980, en 'Nachworie zum
Romanzero', ib Bd 2. pp 185-92 Berlijn 1980.
1 1 'Romanzero' in' Werke undBriefe a.w. Bd.2, p 157.
1 2 Heine. ibidem.

tologische karikatuur van de dichter die zich dromenlandsvoist waant maar zich in
zijn onnozelheid heeft laten verleiden om uit zijn hoge vlucht als een imposante alhati'os neer
- - te
~ $ikken on een scheensdek waaron een vileme bemannins
- nek
. heeft
uiige-.meerd yodiit hij hopcloos v ~ s komt
t
[C zitien. Ahsoluk dromcnlandsvorst is
het cpi~heionwaarmee zich Heine's grote v(n)rheeld,de middeleeuwse joodse
dichter Jehuda hen Halevy, mag tooien:
~

~

Mit der GeisterkÃ¶nigskrone
Ein Poet von G(~ttesGnade. (13)
Zulke dromenlandsvorsten lilken echter in de moderniteit reddeloos verloren,
vastgeplakt als zij zitten aan een ontidealiseerde werkelijkheid. De vergelijking
stamt van Baudelaire. die voor de status van dichterliike dromenlandsvorsten â€la
Heine (en zichzelf) het yammerli~kebeeld van de alhatros in petto had.

De leden der bernanliilig vangen op de boten
vaak albatrossen en verdrijven zo de tijd
met deze wi1dgewiekte lome reisgenoten
die 't zeilschip volgen dat op zilte diepten glijdt.
En staat hij op het dek nadot hij i.7 gegrepen,
dan laat de vorst van het uzitin beschaamd en plomp
zijn witte vlerken deerniswekkend slepen
als werkeloze riemen, hangend langs de nmp.
Wat wekt de vogel dan een i~ichenen ontstellen]
Wat is hij log en temp die eerst zo sierlijk was!
De een probeert het dier met pijperook te kwellen,
de ander aapt de kranke nu nier manke pas!
De dichter lijkt die prm? der hoogste regionen
die elke schutter tart en rijdt op de orkaan;
Verbannen aan de grond, waar bek en vuilbek wonen,
kan hij door reuzenvleugel'. amper gc~istof staan. (14)
Dichters. die zich dromenlandsvorsten wanen, ziin van de moderniteit de ontluisterde helden, zoals Walter Benjamin het naar aanleiding van de Baudelairiaanse
'vorst van het azuur' opmerkte. Wat Arendt niettemin in Heine's schrijverschap
aanspreekt is diens bewuste keuze voor de dromenlandsvorst. Het stelt hem haars
inziens in staat buiten de gevestigde maatschappelijke orde te overleven. Zeker, dat
13 A W , p 136.
1 4 Les Fleurs du Mal. Vertaald door P Hoosemans Baarn 1986, pp 46l7, Zie ook Waller Benjamin, 'Enige motieven bij Baudelaire' in- Een kleine filosofievan het flaneren Amsterdam
1992, pp 87-1 17

maakt hem vogelvrij, maar in deze bedenkelijke vrijheid schuilt tenminste nog het
trotse verlangen naar fantastische mogelijkheden aan gene zijde van de bestaande
'geografie der dingen', dus aan gene zijde van de ruimtetijdelilkheid waarin het
voor moderne paria's slecht toeven is:

Wir ober besitzen in1 Lufn-eich des Traums
Die Herrschaft unbestntten.
Hier uben wir die Hegemonie
Hier sind wir unzerstÅ¸ckel (15)

.

Heine's luchtruim markeert wat Arendt betreft een psychografisch verengen. Dit
verlangen is de inzet van haar Hulden Tradition, ook al bestaat er geen enkele zekerheid over de goede afloop van de passage naar dit dromenland, om maar te
zwijgen van de vraag of daar al dan niet een beloofd land zou wenken (P,
pp. 99122). Ai-endt heeft een zwak voor dromenlandsvorsten i la Heine. Diens literaire
kwaliteit overstijgt het schaamtegevoel waaraan Rahel Levin Varnhagen ten prooi
viel. Het is alsof Heine's poEtologie Arendt een geslaagder voorbeeld levert van de
recalcitrantie waarnaar zij op zoek is. Daarmee dreigt zij het feit uit het oog te verliezen dat Heine zich in tegenstelling tot Levin Varnhagen vanzelfsprekender publiekelijk kon uiten. Per slot van rekening schreef hij literatuur, zij con-espondeerde. (1 6)
Aan schlemieligheid voorbij

In haar lezingen van Rahel Levin Vainhagen en Heiniich Heine werkt h n d t zich
aan hun schlemieligheid voorbij. Haar gedenkwerk ontpopt zich als een identificatie op afstand; hun schlemieligheid getuigt van een historisch kader dat is geweest. De teloorgang van de negentiende-eeuwse Duits-joodse cultuur is onomkeerbaar. Toch heeft hun schrijverschapvoor haar blijvende waarde als toonbeelden van het parool voor zichzelf te denken en van psychografisch verlangen.
Ai-endt bewondert deze intellectuele kwaliteiten om hun slagkracht; het zijn immers
weermiddelen tegen de aanpassing. De historische nalezing van deze kwaliteiten
als merktekens van de wanverhouding waarvan de moderniteit is doortrokken verleidt Hannah Arendt achteraf tot een speculatieve uitweiding over het 'hebreeerschap' dat aan die eigenschappen inherent zou zijn.
Met de term 'hebreeErschap' doelt zij op een eeuwenoude joodse traditie waarin
iedereen, ongeacht ziin sexe of stand, kon lezen en schiiiven UP, PP. 99-122).
Deze geletterdheid schept een sterke literaire band die bijdraagt aanhet verzet tegen
de altijd dreigende assimilatie. Dat verzet uit zich naar gelang de historische omstandigheden wisselen; schlemieligheid is als een intellectuele strategie dus ti.jd- en
plaatsgebonden, in dit geval: gebonden aan de moderne nasleep van de Verlich15 Heine, 'Deulschland Ein Wintermarchen' in' a w Bd 1, p. 452.
16 Zie Elke Frederiksen, 'Heinrich Heine und Rahel Levin Varnhagen'in HemeJahrbuch
pp 9/38

1990,

ting. De reeks die tijdens de Verlichting met Salomon Maimon begon is, aldus
Arendt. met Franz Kafka evenwel ten einde. Kaflca heeft de schlemiel nameliik
d.-'finitieÃ¬d
m~igelijklieidbenomen zich als een uiigesproken troop van de modcrnik'it voor u; &*n: hij mag leileilijk geen naam meer hebben, hij is hoogstens een
mens van goede wil die het moet stellen met een initiaal. (17)
Na de kaalslag van de Eerste Wereldoorlog, maakt Kafka duidelijk, is moderniteit zich gaan kenmerken door een sterk toegenomen indifferentie. Al het differente was ten prooi gevallen aan massale gelijkschakeling. De burgerlijke cultuur
die eens zo'n aantrekkelijke oase had geleken was, met name in het Duitsland van
het interbellum, goeddeels obsoleet geworden. Door zich naadloos aan te passen
ontpoppen Kafka's personages zich tot dubbelspionnen van de gelijkschakeling.
Zij onthullen iets van een dodelijke dreiging en ontkrachten tegelijkertijd de illusie
dat onderdanigheid ergens goed voor zou zijn door zich illusieloos te schikken in
de onderdanigheid.
Arendt besluit haard Hsdtlen Tradition daarom met een analyse van de manier
uaarop Kiiikii 'de mens van goede wil' als een ondel'inieerhilar personage kschrijft dat opereert in hei gebied tussen he[ verleden dal hem zijns ondanks in
voorwaartse richting duwt, en een toekomst die hem in haar volstrekte onzekerheid
afschrikt Aan dit schemerduister heeft zij haar ogen gewend. Intellectuelen als zijzelf die zich na Kafka afvragen wat zij met hun joodse zelfbewustzijn aan moeten,
ervaren dat ook zij zich in een ondefinieerbaar tussengebied bevinden, tussen 'niet
meer' en 'nog- met'. Zn bevinden zich in een duistere 'on-tiid', en hun enige houvast is hun herinnering aiin f Ã ¬nadiiie.Voiw :ic'h:Ã-~/filenkei en py\ch@r~~f^ch
vt'rlunpn houden deze herinnering levend. Dat is de zeggingskracht van hel
schrijverschap van Rahel Levin Vamhagen en van Heiniich Heine, en in hen is het
de zeggingkracht van een Duits-joodse cultuur die in Katka ten einde loopt.
Katka, zo zou je kunnen samenvatten, is voor Arendt het punt waarop deze
cultuur wordt ontledigd. Hij opent een na-oorlogse weg die van de onmiddellijke
vereenzelving met de negentiende-eeuwse traditie afbuigt, zonder de herinnering
aan die traditie volledig prijs te geven. Kafka indachtig test Arendt een laatste
intellectuele recapitulatie uit. Wanneer zij in haar onafgemaakte boek, The Ufe of
the Mind, zich afvraagt "waar wij ons bevinden als wij nadenken", verwijst zij
naar een aforisme van Katka, Er genaamd, waarin wordt beschreven hoe het
nachtelijk duister invalt over een terrein waarop een hil-tiguur door verleden en
toekomst ongenadig in de tang wordt genomen. (18) De invallende duisternis van
het heden stelt 'hem' in staat aan het geweld te ontkomen. Arendt pretendeert zich
met deze veiwrizing niet hoven het geweld te plaatsen. Wij leven hier en nu in
nacht en ontij, zo lijkt zij ons te verzekeren. voorzover wi] althans deelgenoot
kunnen zijn van de hachelijke dimensies van haar intellectuditeit. Werkelijke deelgenoten zip uiteindelijk slechts de waakzamen die in de duisternis voor zich uit
-

17 Vergelijk Ritchie Roberlson, Kafka. Judaism, Polities, andLiterature. Oxford 1985, en
Beairice Sellinger, Die Unterdruckten als Anti-Helden Zum Widerstreit kultureller Traditionen
in den Erzahlwelten Kalkas. FrankfurUM 1982.
18 Arendt. Thw Lila of the Mmd Ed. M McCarlhy, Part l, Thinking New York 1978, p. 176, en
Between Past and Future. Six Exercises in Politica! Thought New York 1961, pp 3-15
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blieven staren omdat "er iemand moet zijn die de wacht houdt". (19) Het is deze
waakzaamheid die Arendt gedurig bleef nastreven in tijden dat het leven dreigde te
worden ondergedompeld in de inktzwarte duisternis van collectieve onnadenkendheid. Haar geletterdheid kon daarbij teren op een verdwenen traditie waarvan
schlemielen als Rahel Levin Vamhagen en Heinnch Heine deel uitmaakten.

1 9 Kafka, Beschreibung eines Kampfes' Novellen, Skizzen, Aphor~srnenaus dern Nachlass
Ed M . Brod Frankfutl1954. p 116

Een erfenis zonder testament

Twee feministische lezingen van Hannah Arendt
Cris van der Hoek

Tb he so at one with one's own destiny
t h ~no
t one wil1 he ~ b l fo
e teil the dancer
from the dance. ' (1)

In het Hannah ArendE-nummer van De Groene A n i s f e h i m e i verhaast Maitin
van Amerongen zich erover dat Aiendt niet tot 'de pilaarheiligen van de vrouwenbeweging' behoort, daarmee suggererend dat haar werk in feministische kring niet
of slechts in negatieve zin geiecipieeid zou zijn. (2) Afgezien van deze onjuiste
suggestie past de teim 'voorbeeld' heter in Arendts vocabulaire dan 'pilaarheilige';
een voorbeeld waarmee men in ieminislische kring zou kunnen streven naar de
bijval van anderen. Bijval is Arendr vanuit deze hoek wel degelijk ten deel gevallen, ondeimeei omdat 72 politiek wil losmaken van haar bureaucratische, insuumentele karakter. Ze kreeg ook kritiek omdat een structurele aandacht voor sexeongelijkheid m haai werk ontbieekt.
Arendt zelf stond ambivalent tegenover het feminisme van haar tijd. Haar kritiek op de toenmalige vrouwenbeweging is vergelijkbaar met haar kritiek op het
nationalistische zionisme. Neizomin als het zionisme moet het vrouwenvraagstuk
worden losgemaakt van andere politieke viaagsiukken; de viouwenbeweging moet
concrete politieke doelen nastreven in samenhang met die van andere politieke
groepen. Door haar biografe Elisaheth Young-Biuehl wordt Arendt op het punt
van de verhouding tussen de sexen afgeschilderd als enigszins burgerlijk en conventioneel. Arendt illustreert haar centrale notie van pluraliteit met het voorbeeld
van het scheppingsverhaalvan man en vrouw. Met betrekking tot de vrouwenheweging vraagt ze zich af: 'wat verliezen we als we winnen?' (3) Dit kan inderdaad
als conventioneel worden beschouwd, maar ook als een impliciete kntiek op het
feminisme als loutei emancipatie-streven.
In dit artikel zal ik de wilze bespreken waarop twee feministische denksters,
Seyla Benhabib en Fmcoise Collin, gehiuik maken van Arendts werk. Benhabib
vertrekt vanuit de kritische theorie van Habermas, en Collin vanuit de hedendaagse
Franse filosofie. Beiden proberen met behulp van Arendt antwoord te vinden op
voor de feministische filosofie relevante vragen, die betrekking hebben op de fun1
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dering en legitimering van feministisch handelen en oordelen. Een belangrijke
vraag in de hedendaagse feministische filosofie is: hoe kan men zich in het handelen en oordelen rekenschap geven van de anderAiet andere, zonder dit te reduceren
tot het zelUhetzelfde7 Hoe kan men aan heteronomie een plaats geven zonder terug
te vallen in strategie'n van beheersing/toeEigening, maar ook zonder de eigen autonomie op te geven'? De feministische filosofie bekritiseert meer of minder radikaal een autonomie die gebaseerd is op de reductie van het andere. het verschillende, tot het zelfde of tot het 'andere van het zelfde'.
In het volgende zal ik allereerst enkele aspecten van de complexiteit van
Arendts opvattingen over handelen en oordelen bespreken. Vervolgens ga ik in op
de wijze waarop Arendt het verschil denkt tussen vrijheid en bevrijding, en tenslotte zal ik Arendts opvattingen confronteren met de Arendt-interpretaties van
Benhabib en Collin. Ik wil daarbij laten zien hoe heiden Arendts complexiteit uit
het oog verliezen.

Handelen en oordelen
In A~endtsopvatting van het handelen spelen de begrippen nataliteit en pluraliteit
een cruciale rol. Ze zijn van grote betekenis voor Arendts poging om het politieke
handelen te redden van de door haar gesignaleerde degradatie van dit handelen tot
een vorm van maken. tot louter een middel voor een doel. Hierhii wordt de praktijk gereduceerd tot de verwerkelijking van een theorie.
In The Human Condition omschrijft Arendt handelen als: 'De effectuering van
de menselijke conditie der nmalifeit'. (4) Met het begrip nataliteit geeft Arendt een
politiek-filosofische uitwerking van het feit dat elke geboorte een uniek, nieuw hegin inhoudt. Nataliteit veiwi~stenerzijds naar het gegevene, naar de acceptatie van
- zelfs dankbaarheid voor - dat wat gegeven is, bijvoorbeeld het vrouw of jood
zijn. (5) Anderzijds heeft nataliteit betrekking op iemands volstiekt unieke verschi.jning aan de ander. Het aan elkaar verschijnen berust op een 'beginnen'. De
mogelijkheid om te handelen conespondeert met de mogelijkheid om iets nieuws te
beginnen, of sterker nog, het handelen is iets nieuws beginnen.
Het spreken, dat onverbrekelijk verbonden is met het handelen omschrijft
Arendt als 'de effectuering van de menselijke conditie der pluraliteit'. Pluraliteit
draagt het karakter van 'gelijkheid en distinctie'. (HC p. 175) Als mensen niet gelijk waren zouden ze elkaar niet kunnen verstaan en als ze niet verschillend waren
zouden ze het spreken niet nodig hebben. Mensen zijn gelijk voorzover ze zich m
hun uniciteit kunnen laten zien en horen.
Voorzover handelen leidt tot de vestiging en instandhouding van politieke gemeenschappen is het voorwaarde voor de herinnering en de geschiedenis. Het
vormt het domein van de mens die aan anderen verschijnt in de openbare sfeer 'de plaats der ontmoeting'- en in zijn woorden en daden onthult 'wie' hii is. Met
4
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andere woorden: in het handelen manifesteert zich de onherleidbare verschijning
van 'wie' men is. Deze oveisii.igt altijd de identiteit van 'wat' men is: het geheel
van eigenschappen, opleidingen, etcetera. Het 'wie' men is blijft altijd ongrijpbaar
voor de persoon zelf 'gelijk de diumon die in de Griekse godenleer ieder mens zijn
hele leven als een schaduw begeleidt, slechts zichtbaar voor hen die hij ontmoet.'
(HG p. 179) Men weet dus van te voren nooit 'wie' men onthult. Het spreken is
dan ook niet louter een communicatiemiddel, beheerst door de sprekers. Men is
niet de auteur, de maker van, maar de acteur in het eigen levensverhaal. Bovendien:

"Zodra we willen m e n wie iemand is, /men de woorden zelf, die we moeten
gebruiken, ons zeggen wat ieinund is. f...) De onmogelijkheidde levende essentie van een persoon (...) in woorden te vangen (drukt) in hoge mate haar
stempel o p het hele doii~einvan de menselijke t~cmgelegenheden.(
...) Want de
manifestatie vwi het wie heeft veel weg van de orakels der oudheid, die volgem Heraklitos noch onfhullen,noch verbergen, i n a ~ onmiskenbare
i
tekenen
geven." (HCp.1811182)
Hande.len wordt oekenmerkt door vitiheid voorzover dit handelen. anders dan het
'toeÃ«igenendemaken, altijd ook doelen en motieven overstijgt, dat wil zeggen
spontaan, toevallig en onvoorspelbaar is. Het handelen moet worden begrepen als
act zonder precedent, als een evenement.
De nuhlieke ruimte die ontstaat in het handelen. wordt idealiter eekenmerkt
door een 'act and speak in concert'. Dit 'act and speak in concert' wordt door
Arendt omschreven als macht. Deze macht houdt de openbare ruimte in stand en is
voor Arendt doel in zichzelf. Dit in tegenstelling tot geweld, dat instrumenteel van
aard is. De publieke sfeer is de voorwaarde voor het ontstaan van een 'gemeenschappelijke wereld'. Als voorbeeld voor dit laatste verwijst Arendt in eerste rnstantre naar de Griekse polis. In de polis worden meningen, die uitdrukking zijn
van 'wat mij toeschijnt', uitgewisseld met die van andeien. Het is ook de plaats
waar men zich 'in felle wedijver' van anderen kan onderscheiden. (HC
. D. 47.197)
In Between Past and Fiiture heeft Arendt dit uitwisselen van opinies uitgewerkt als een vorm van oordelen met behulp van Kants notie van de 'erweiterte
Denkungsart'. Deze 'erweiterte Denknngsait' is voor Kant een maxime van de
sensus communis, die hij in de Kritik cler Uneilskraft relateert aan het esthetisch
oordeelsvermogen. Hierbij speelt de 'Einhildungskraft'een grote rol. Het verstand
staat hier namelijk in dienst van de 'Einbildnngskraft' in pl-aats van andersom, zoals hii" een kennisoordeel. Bil deze 'enlarred mentahtv' door Arendt ook omschreven als het 'iepresentatieve denken', gaat het om de uitbreiding van deeigen
visie met die van de ander, het zich verplaatsen in het standpunt van de ander. De
macht vanhet oordeel berust op de potentÃ¯ilovereenstemming met anderen. (6)
Anders dan Kant zelf benadrukt Arendt de politieke en ethische implicaties van
dit representatieve denken Ze vergelijkt politiek en kunst met elkaar: zowel voor

-

.

-
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de waardering van kunst als in de politiek is een zekere afstand nodig, een 'interesseloses Wohlgefallen'. In de publieke sfeer gaat het namelijk niet om nut en eigenbelangen zoals in deprivesfeer, maar om het 'gezamenlijk gericht zijn op de
wereld'. Het veihand tussen politieke oordelen en smaakoordelen is dat beide persuasief zijn, men dingt naar de bifvai van anderen. Het gaat hierbij niet om 'kennis
of waarheid, maarveeleer om oordeel en beslissing'. (BPF p. 223) In de politiek
als terrein waarop de pluraliteit gestalte krilgt kan het niet gaan om het vinden van
de waarheid - daar is er immers maar &n van -,maar gaat het veeleer om het tot
stand brengen van zin.
Arendts opvatting van handelen vertoont mijnsinziens een meervoudige structuur. Enerzijds beschouwt Arendt het handelen als een 'act and speak in concert',
waarbij het gaat om een uitwisseling van opinies in de sfeer van het representatieve
denken. Anderzijds moet elke handeling op grond van haar natahteitskarakter ook
worden opgevat als een unieke gebeurtenis. die niet herleidbaar is tot welke keten
van oorzaak en gevolg dan ook. Men dient zich rekenschap te geven van de volstrekte uniciteit ervan Dit is wellicht de reden dat Arendt de sfeer van het handelen
ook in agonistische termen omschrijft als een strijdtoneel, waann men dingt naar
de bijval van anderen. Het representatieve denken schiet vanuit dit perspectief altijd
tekort m het bereiken van feitelijke oveieenstemming.
Deze meervoudigheid lijkt op een contradictie, ware het niet dat het begrip
contradictie traditioneel een negatieve betekenis heeft. Arendt zelf beoordeelt contradicties niet negatief, getuige onderneer haar waardering voor Lessing die 'het
principe van non-contradictie opofferde aan zijn partij-kiezen voor de wereld' en
aan het 'Selbstdenken'. (7)
Ook Arendts opvatting over oordelen vertoont in samenhang met bovenstaande
een meervoudige structuur. Enerzijds is het oordelen verbonden met het representatieve denken en gericht op de gemeenschappelijke vaststelling van bepaalde doelen (op grond waarvan een handeling wordt gewild) of van de geldigheid van bepaalde waarden. Anderzijds - met name in Arendts latere werk - kan het oordelen
eigenlijk pas achteraf plaatsvinden vanwege het vii.jheidskarakter, dat wil zeggen
de onvoorspelbaarheid, de spontanitert van het handelen. Het politieke handelen
wordt door de toeschouwer achteraf vertaald in verhalen. Deze kunnen ons verzoenen met het onbeheersbare, het toevallige door hier een zin aan te geven. Meermalen citeert Arendt in dit verband Isak Dinesen: 'Alle smarten zijn te dragen wanneer men ze verwerkt in een verhaal of er een verhaal van maakt.' Het is de politieke functie van de literaire of historische verhalenveiteller te leren de dingen te
accepteren zoals ze zijn. Deze verhalen kunnen als voorbeeld dienen waarmee men
streeft naar de bijval van anderen. (onder andere BPF p.247.269)
Met haar accent op nataliteit en pluraliteit wil Arendt recht doen aan verschillen.
Naintiviteit. het vertellen van verhalen, speelt dan ook een cruciale rol in haar
werk. Immers, in verhalen blijft het evenementele karakter van gebeurtenissen en
actoren beter bewaard dan in theoretische verhandelingen, waarin vaak causale
verbanden worden gelegd en waann het onbekende wordt herleid tot het bekende.
>

7 H. Arendt, 'On Human~tyin Dark Times Thoughls about Lessing' in Men in Dark Tunes
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De hier geschetste meervoudigheid in Arendts opvattingen over haudelen en
oordelen z i ~ neen gevolg van de wilze waarop Arendt zich rekenschap geeft van het
andere dat niet te herleiden is tot het zelfde. Dit laatste kan nog woiden verduidelijkt aan de hand van haar onderscheid tussen vrijheid en bevrijding.

Vrijheid en bevrijding
Arendts onderscheid tussen vrijheid en beviilding komt grotendeels overeen met
haar in feministische kring gewraakte onderscheid lussen het politieke en het sociale: Arendt wil in principe sociale behoeften en belangen van het politieke domein
uitsluiten. Ze schetst een negatief beeld van de opkomst van het sociale in de modeme tijd. Volgens haar brengt de veimaatschappelijking van de samenleving met
zich mee dat allerlei activiteiten en problemen uit 'het schemer van de huiselijke
beslotenheid' in de publieke sfeer treden. (HC)
Het sociale is voor Ai-endt niet slechts een gebied tussen het private en het publieke in. Zowel de oiiv6sfeer als de ooenbare sfeer verliezen door de onkomst van
het sociale hun 'oorspronkelilket betekenis. Het zich gedragen als economische
producenten of consumenten komt in de plaats van het handelen. De privÃ©sfee
biedt geen enkele bescherming, geen schuilplaats meer. Het sociale is de sfeer van
het geunificeerde 'men'.
Critici van Arendt wijzen er terecht op dat de opkomst van het sociale ook vergezeld ging van de emancipatie van bepaalde groepen en van hun deelname aan het
openbare leven. Arendt onkent evenwel niet de relevantie van sociale kwesties. In
On Revolution schrijft ze: 'Het is waar dat viijheid slechts diegenen ten deel valt
wier behoeften zijn vervuld, maar het is ook waar dat vrijheid ontsnapt aan degenen die alleen voor hun verlangens leven.' (8) Het politieke is voor Arendt de sfeer
van de viijheid, immers, de sfeer die het instrumentele overstijgt en ruimte biedt
aan het onverwachte. De sociale sfeer, waarin men is gericht op belangen en behoeften vormt het domein van bevrijding, Het eenzijdig gericht zijn op bevrijding
brengt voor Arendt het gevaar met zich mee dat het in de politieke sfeer kan leiden
tot vormen van terreur. Het legitimeren van macht vanuit behoeften ontkent in
wezen viilheid en pluraliteit.
Bevrijding is weliswaar voorwaarde voor viijheid, maar tussen heide bestaat
een kloof. Vrijheid is niet zonder meer resultaat van bevinding, van emancipatie,
maar vrijheid betreft 'de vestiging van het nieuwe'. (OR) (9)Politieke actie, opgevat als vestiging van het nieuwe, als evenement, dient voor Ai-endt de fundering en
legitimeiing m zichzelf te vinden. Men moet vertrouwen op de performatieve
kracht van de eigen actie. Zo citeert Arendt meermalen Jeffersons uitspraak: Wij
houden deze waarheden voor zelf-evident', met het accent op het 'wij houden'.
8
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Het politieke handelen verliest ziln evenementele karakter wanneer het wordt herleid tot iets wat eraan voorafgaat. De vrijheid is een afgrond, want een handeling
kan alleen vrij worden genoemd als ze door niets voorafgaands beinvloed of veroorzaakt is. Elke rechtvaardiging achteraf herleidt de handeling tot een vervolg op
iets anders en ontkent de ervaring van vi3jheid en het nieuwe. (LOM I1 p. 200)
Toch is een rechtvaardieine nodie. Arendt wiist ook hier OD de betekenis van
verhalen als voorbeeldverhalen waarop men zich hij de legitimatie van politieke
acties beroept. De vaders van de Amerikaanse revolutie deden een beroep op het
verhaal over de vestiging van Rome, en tijdens de vestiging van Rome deed men
een beroep op het verhaal over Troje. Deze verhalen fungeren als een brug over de
kloof die het nieuwe als spontaan evenement scheidt van het voorafgaande.
Arendt heeft een radikale opvatting van vrijheid, voorzover ze vnjheid niet in
verband brengt met autonomie, opgevat als zelfbepaling van de wil. Waar ze vriiheid wel aan de wil ielateeit wordt deze wil in een polemiek met Kant opgevat als
het orgaan van vrije spontaniteit, als een 'coup d'6tat'. autonoom ten opzichte van
verstand en verlangen. (LOM I p. 209) Voor Arendt is vrijheid zowel noodlot als
kans. Door de verhalen blijft de ervaring van deze niet fundeerbare vrijheid 'als
een verloren naamloze schat' in de herinnering bewaard. Door deze verhalen kan
het verleden worden opgevat als 'een eifenis zonder testament', dat wil zeggen als
een verzameling brokstukken zonder vast recept hoe deze geÃ¯nterpreteerdienen te
worden. (BPF p.5) Ook Aiendts eigen werk kan worden begrepen als een erfenis
zonder testament. Het voimt een belangrijke inspiiatie voor het denken van Seyla
Benhabrb en FranÃ§aisCollin.

.,

Het representatieve denken
Benhabih grijpt terug op Ai'endts notie van het iepresentatieve denken, omdat dit
haar de mogelijkheid biedt zich rekenschap te geven van de ander als een concrete
ander. Benhabih geeft hieimee een feministische kritiek op de Diskurs-ethiek van
Habermas, een voorstel tot verandering waaidoor recht wordt gedaan aan de ervaringen van vlouwen. In de relatie van het zelf tot de ander Staat in Habermas' Diskuis-ethiek het standpunt van de gegeneraliseerde ander centraal. In de uitwisseling van perspectieven moet worden geabstraheerd van de concrete context van de
ander, waarbij formele gelijkheid en wederkerigheid zijn verondersteld. Dit universalistische perspectief brengt de uitwissing van verschillen met zich mee.
Benhahih wil zich rekenschap geven van de ander als belichaamd individu met
een concrete geschiedenis, identiteit en emotionele constitutie. Onderlinge verschillen sluiten elkaarniet uit, wordenniet genegeerd, maar vullen elkaar aan. Ze
wil hieimee meer recht doen aan een werkelijke pluraliteit. In het representatieve
denken wordt geprobeerd de wereld te zien zoals deze zich aan de ander voordoet;
de eigen visie wordt zodanig uitgehieid dat het mogelijk is het gezichtspunt van de
ander daarbij te betrekken. Het representatieve denken is als procedure 'de uitoefening van de omkeeihaarheid van perspectieven'. (10)
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Benhahib probeert aldus een brug te slaan tussen het abstracte, universalistische model van morele conversatie en het oordelen in concrete contexten. Ze wenst
vast te houden aan een universalistische morele theorie die ons in staat stelt 'de
waardigheid van de gegeneraliseerde ander te herkennen via de erkenning van de
morele identiteit van de concrete ander'. (1 1) Evenals Arendt benadrukt Benhahib
het verschil tussen lepresentatief denken en empathie. Beiden wijzen het laatste af,
omdat empathie juist de afstand tussen het zelf en de ander te niet doet, waardoor
de ander als concrete ander juist weer verdwijnt. Het gaat in deze relatie tussen het
zelf en de ander wel degelijk ook om een confrontatie en een strijd om erkenning.
Niettemin wijst Benhahib de agonistische kant van Arendt sterk af. De agonistische visie op openbare ruimte - door Benhahih opgevat als een letterlijke ruimte
waarin een politieke elite wedijvert, waarin onderlinge competitie centraal staat - is
volgens haar beperkt bruikbaar voor analyse en evaluatie van politieke discussies,
voor de wijze waarop ethische en politieke beslissingen worden gelegitimeerd.
Benhahih onderschrijft daarentegen wat zij noemt het associatie-model van Arendt.
Volgens het associatie-model ontstaat de openbare ruimte wanneer mensen met
elkaar samenwerken. Hierbij gaat het niet om de inhoud, alswel om de procedure,
namelijk die van het representatieve denken, volgens welke een publieke discussie
gevoerd wordt. (12)
Eveneens bekritiseert Benhabih Arendts onderscheid tussen het sociale en het
politieke. Er kan namelijk vanuit het proceduiele model van het representatieve
denken geen agenda zijn die al van te voren bepaalt wat onderwerp van openbare
discussie kan zijn en wat niet. Het kan niet al van tevoren vaststaan wat tot het sociale of tot het politieke behoort. Evenals Nancy Fraser legt Benhahib het accent op
de dialoog over behoefteninterpretaties. Een discussie over de interpretaties van
behoeften heeft een politiek karakter. In politieke discussies kunnen interpretaties
van behoeften en belangen worden geherformuleerd. (13)
Voor Benhahih gaat het in de discussies om een proces waaiin universeel
respekt en omkeerbaarheid noodzakelijk zijn, wil de morele conversatie gaande
blijven. Het accent ligt hierbij niet zozeer op de rationele overeenstemming - ook
emotionele en affectieve aspecten spelen een rol - en op het resultaat, maar'op het
handhaven van deze normatieve praktijken en morele relaties waarin beredeneerde
overeenstemming kan gedijen als een 'way of life'. (14) Het gaat om een proces
van wederzijds begrip.
Het is dan ook voor Benhahih ten onrechte dat Arendt zelf het oordelen wel als
een politieke, maar niet ook als een morele faculteit begrijpt. Arendt veronachtzaamt daarmee 'de normatieve principes, die belichaamd schijnen te zijn in de
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fundamentele concepten van haar politieke theorie'. (15) Voor Arendt evenwel is
de sfeer van het morele te zeer verbonden met het toepassen van algemene regels
op bijzondere gevallen. In The Hiimon Con~litionschrijft ze:

'Anders clan menselijk gedrag dat beoordeeld wordt volgens ntorele muatstaven waarbij rekening gehouden wordt m a motieven en gevolgen, kan het
handelen alleen beoordeeld worden volgens het criterium van grootsheid, omdat het de beperkingen van het algemeen aanvaarde doorbreekt en het domein
betreedt van het buitengewone, omdat alles wat is uniek en sui generis is."
[HCp. 205)
Arendt wenst te voorkomen dat het bijzondere te gemakkelijk onder een algemene
regel wordt geschaard. Hierin ligt voor haar de aantrekkingskracht van Kants reflexieve smaakoordeel, waarbij het gaat om een oordeel over het singuliere waarbij
het predikaat niet al vooraf als algemeen begrip gegeven is, maar nog gevonden
moet worden. Dit heeft vooi Arendt niet alleen een politieke, maar ook een ethische dimensie.
Anders dan Benhabih doet in haar afwijzing van de agonistische Arendt, kan
grootsheid worden begrepen als uitdrukking van nataliteit en pluraliteit. Met andere
woorden, het gaat om een ervaring die de dimensie van het sociale, het gedrag
overstijgt. Deze grootsheid zou dan ook kunnen worden begrepen als de uitdruklang voor het 'wie' men is als datgene wat niet gerepresenteerd kan worden.
Benhabib moet, in haar poging greep te houden op het proces waarlangs het
wederzijdse begrip ontstaat, Arendts veel radikalere notie van pluraliteit en nataliteit negeren. Waar Benhabib wenst vast te houden aan universele normatieve
principes in dienst van een 'ethisch cognitivisme', geeft Arendt zich meer dan
Benhabib rekenschap van het spontane, evenementele. Benhabibs morele conversatie vereist zelfkennis en kennis van jezelf zoals de ander je ziet, wat bij Arendt
in de sfeer van het politieke niet echt mogelijk lijkt. Ook het begrip 'coherentie'
krijgt bij Benhabib veel nadruk. Een coherent zelf is iemand die erin slaagt alle
verhalen van zichzelf en van anderen over zichzelf te integreren. Het 'wie' iemand
is, wordt, aldus Benhahih, geconstitueerd door een coherent veihaal en kan blijkhaar als zodanig worden onthuld. (16) Maar het 'wie' van Benhabih lijkt zo meer
op het 'wat' van Arendt: het evenementele, niet-representeerbare krijgt weinig
plaats. Benhabib geeftzich te weing rekenschap van het feit dat het coherente verhaal pas achteraf mogelijk is; nooit op het moment zelf. Het coherente verhaal is
slechts mogelijk tegen 'de prils van het leven zelf. (HC p.169, 193) Meer dan
Arendt riet Benhahih het zelf toch als geuniticeerd subject van het levensverhaal.
Ze geeft zich mijns inziens uiteindelijk te weinig rekenschap van het andere, het
verschillende dat niet herleidbaar is tot het zelf, hetzelfde. Voor mij blijft Benhabibs combinatie van de gegeneraliseerde ander en de concrete ander problematisch.
In hoeverre zijn verschillende posities Ã¼berhaupuitwisselbaar? In hoeverre gaat
15 S. Benhabib, 'Judgment and the Mora! Foundations of Pohtics in Arendt's Thought'mSituaiing the Set. a w., p. 141
16 S.Benhabib, Situatingthe Sell. a w., bijvoorbeeld pp 127, 198.

het proces van wederzijds begrip gepaard met een reductie van verschillen, een
toeÃ«igeningwanneer men het evenementele karakter van deze verschillen niet in
overweging neemt?
Het representatieve denken verondersteltin Kants visie de universaliseerbaarheid van het smaakoordeel, Deze aanspraak op algemeengeldigheid is geworteld in
de regulatieve ideeSn van de rede. Bij Kant is het representatieve denken dan ook
gericht op het je verplaatsen in de positie van ieder ander. (17) Arendt schort de
vraag naar de universaliseerbaarheid op, als ze zegt: 'Uiteindelijk blijkt onze heslissing omtrent goed en fout afhankelijk te zijn van onze keuze van het gezelschap
waarmee we ons leven willen doorbrengen. En dit gezelschap wordt gekozen
middels het denken in voorbeelden.' (18) In hoeverre de juiste voorbeelden tot
stand komen via representatief denken of via het streven naar bijval blijft onduidelijk.
Benhahib leest Arendt mijns inziens te letterlijk wanneer ze bijvoorbeeld
schrijft: 'Arendts agonistische model stemt niet oveieen met de sociologische werkelijkheid van de moderniteit (...)en is niet verenigbaar met de emancipatoire aspiraties van bijvoorbeeld de vrouwenbeweging.' (19) Ze heeft geen oog heeft voor
Arendts retoriek. Arendt verdedigt niet alleen het belang van storytelling, ook haar
eigen werk kan worden begrepen als een vorm van veihalen vertellen. In haar verhalen put ze uit verschillende bronnen - geschiedenis, filosofie, literatuur. Het gaat
haai' hierbij niet om de historische waarheid of theoietische juistheid, maar om wat
deze verhalen als voorbeelden te denken geven; niet om wat ze representeren, maar
om wat ze evoceren. Dat hierbij sprake is van overdrijving ontkent Arendt met. In
een brief aan Jaspers schrijft ze: 'Overdrijven natuurlijk. Zinsverbanden zijn anders nauwelijks voor te stellen. Ze overdrijven ook weer niet; sie prapaiieren nur.
herans. Denken overdrijft trouwens altild.' (20)
Vergeleken bij Arendt is Benhabib idealistisch voorzover ze het evenementele
karakter van gebeurtenissen te weinig onderkent. Het is mijns inziens beter te erkennen dat het representatieve model tekort kan schieten en dat het agonistische
model heel realistisch kan zijn. (21)
Het exemplarisch smaakoordeel
Bij Benhabib staat het representatieve denken sterk in het teken van emancipatie,
1 7 l Kant, Kntikder UrteilskraÃ-f (1790) Philosophische Bibliolhek Hamburg 1974. p. 144
18 'Some queslions of moral philosophy' (H A. Papers, Lib of Congress), geciteerd door R.
Beiner in zijn 'Interprelalive Essay' in:H Arendt, Lectures on Kant's Polilical Philosophy.
Chicago 1982, p 113 (Voortaan afgekort als KL)
19 S. Benhabib, 'Models of Public Spaoe Hannah Arendt, thw Liberal Tradition and Jurgen
Habermas' in- Situattng the Salf a w , p. 113
20 Geciteerd in' B. Prins, Op de bres voorvrijheiden democratie Amsterdam 1990, p. 22.
21 Baukje Prins vraagt zich m een commentaar op Benhabib mijns inziens terecht af of we soms,
bijvoorbeeldbij een controversieel onderwerp als pornogralie niet meer gebaat zijn bij een
agonistisch model van publieke ruimte, een theater 'waarin elke acteur de aandacht probeert
te trekken door een meer onthullend verhaal te vertellen dan de anderen' Prins, 'Toegankelijk
maken of waar maken' in' Filosofen in aklse a w , p 179 e.v

het streven naar autonomie. Hen autonomie waarbi], meer dan hij het kantiaanse
autonomiebegnp, rekenschap gegeven wordt van het lichameli]ke en van de concrete, verschillende ander, zonder zichzelf te verliezen.
FranÃ§oisCollin neemt in haar Arendtinterpretatieeen veel radikalere positie in
dan Benhabib waar het gaat om de erkenning van het andere, het verschillende. In
haar werk vinden we de invloed terug van Blanchot en Levinas. Een belangrijk
thema in hun werk is de ontmoeting met de ander, waarin de principiÃ«lvreemdheid van de ander centraal staat. Voor Collin valt het verschil tussen de geslachten
wehswaar niet te ontkennen, maar het is onmogelijk om degenen die het verschil
vormen te identificeren of te definiÃ«renZe verzet zich tegen een feministische politiek die al van tevoren het doel definieert dat bereikt moet worden. (22)
Vanuit dit perspectief legt Collin sterk de nadruk op Arendts begrip nataliteit.
Anders dan Lyotard die in Arendts opvatting van de mens als nieuw begin een te
humanistisch mensbeeld ziet, benadrukt Collin de conditie van de nataliteit, omdat
deze de mogehlkheid biedt om gebeurtenissen op te vatten als onherleidbare evenementen. (23) Ze ziet nataliteit als een modaliteit van Levinas' begrip alteriteit;
deze alteriteit sluit vergelijking uit, ze betreft een niet-reduceerhare vreemdheid,
een niet-reduceerbaar verschil, dat weerstand biedt aan toe'igening. De erkenning
van vreemdheid is als het ware de garantie voor respect.
Arendts noties van nataliteit en pluraliteit leiden volgens Collin tot een specifieke opvatting van subjectiviteit. Een opvatting die het midden houdt tussen het
moderne subjectbegrip met zijn accent op maakbaarheid en beheersbaarheid en de
postmoderne (pseudo)verdwijning van het subject. Arendts aandacht voor het begrip acteui, persona, als de persoon die verschijnt in de publieke sfeer is hierbij
voor Collin belangrijk. 'Persona' verwijst oorspronkelijk naar het masker dat door
de acteurs op het toneel in de klassieke oudheid werd gedragen. Dit verbergt of
vervangt het gezicht van de acteur, maar laat wel de eigen stem doorklinken. Dit
masker is voorwaarde voor het spreken en het verschijnen en geeft het verschil aan
tussen de mens als 'natuurlijk' individu en zijn rol als burger. Achter het masker
bevindt zich in de openbare sfeer niet nog een waar zelf. Het gaat hier niet om een
subject in de zin van auteur, maar in de zin van acteur.
Collin legt een link tussen deze specifieke subjectpositie en het bewustzijn van
de uitgeslotene, dat gekenmerkt wordt door het besef van vreemdheid. De uitgeslotene neemt de positie van de ander in en ervaart zichzelf niet als subject in de zin
van auteur, ooisprong. Het bewustzijn van de uitgeslotene is oorspronkelijk een
meervoudig bewustzi~n,niet alleen vanwege de ervaring niet met zichzelf samen te
vallen, maar ook vanwege zijn bastaard-zijn, waardoor hij noodzakelijk een polyglot is. Collin verbindt dit bewustzijn van de uitgeslotene, evenals Arendt, met de
22 Zie ondermeer H v.d WaaVJ Hermsen, 'Ik ben een vrouw, maar 'ik' is geen vrouw. Een gesprek met Francoise Coliin over hel denken van Maurice Blanchot en Hannah Arendt in relatie
tot het feminisme' in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies nr 1 1990, pp 18-31
23 Zie: J F. Lyotard,'Le suwivant' en F. Collm, 'N'Etre'. Beide in: Ontologie et Politique Hannah
Arend Tierce Lrtterales II Par~js1989 D e titel 'WEtre' is een woordspeling op 'nartre' (geboren worden), het nieuwe dat in het spreken en handelen verschijnt en niet verwijst naar een
voorafgegeven znn.

'conditie van de pariav.(24) De notie van de paria speelt een belangrijke rol in het
denken van Arendt.
In haar biografie over de joodse Rahel Vamhagen schetst Arendt Rahels ontwikkelmg tot een 'zelfbewuste paria', die daarmee zowel de positie van pana als
die van parvenu achter zich laat. De sociale outcast positie van de paria is de positie
van de joden na de Verlichting, omdat ze niet werkelijk waren geaccepteerd. De
parvenu is de geassimileerde jood die zijn oorsprong meent te kunnen verloochenen. Tegenover de oppositie van paria en parvenu stelt Artndt de notie van de bewuste paria, over wie ze schrijft: 'Deze moedige geesten probeerden van de emancipatie van de joden datgene te maken wat het werkelijk behoorde te zijn: de toelating van de joden als joden tot de gelederen van de mensheid.' (25) De bewuste
paria is een constante rebel en in tegenstelling tot de paria en de parvenu is zij wel
een politieke categorie.
Collin heeft een parallel getrokken tussen de positie van de jood als paria en die
van de vrouw als paria. Arendts ambivalentiejegens de vrouwenbeweging kan in
verband worden gebrachtmet een emancipatiestreven dat lijkt op de assimilatie van
de jood als parvenu. Ondanks de integratie hlilft de jood of de vrouw als paria
voor Collin gekenmerkt door een zekere mate van vreemdheid, distantie; hun
identiteit wordt m de distantie steeds opgeschort. Ook Arendt zelf wijst meermalen
op de marginale positie als de beste positie om te kunnen oordelen op een niet
vanzelfsprekende, niet automatische wi.jze. Voor Collin is de paria vooral de nietassimileerhare, de niet- reduceerhare, wiens vreemdheid weerstand biedt aan de
anonimiteit van het sociale. Arendts accent op het 'wie'en op de paria hebben
dezelfde inzet: 'Ze vormen een obstakel voor een dictatuur van het ene'. (26)
Collins opvatting is verwant aan die van Lyotard, voor wie Arendts - incidentele opmerking dat de joden zich slechts kunnen assimileren door zich aan het antisemitisme te assimileren, getuigt van een besef van radikale differentie. (27)
Collin benadrukt Arendts aandacht voor het onverwachte, ondetÃ¯nieerhare
niet-reduceerbare, haar begrip van nataliteit als respect voor de radikale alteriteit
van de ander als kritiek op elke vorm van totaliserend denken. Het begrip gelijkheid heeft voor Collin slechts zin als de wederzijdse erkenning van de niet-reduceerhare alteriteit, van het feit dat de ander in zijn verschijning altijd ontsnapt. Gelijkheid in de politiek is pas mogelijk als de vrouw als ander tot de polis kan toetreden, in haar verschijning als 'wie'. Hierbij gaat het niet om definities van het
vrouwelijke, maar om de pluraliteit van de dialoog, waarin men de eigen positie op
het spel durft te zetten en men de 'particulariteit van het eigen woord op zich neemt
(..) zonder zich van haar meester te maken door haar te vatten in algemene begrippen'. (28)
Dit betekent dat ook mannen zich haars inziens moeten herkennen in een
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situatie van alteriteit. Tussen mannen en vrouwen bestaat een 'onoverkomelijke
vreemdheid', hetgeen door Collin in verband wordt gebracht met Lyotards notie
van 'Ie diffÃ©rend'het geschil. Hierbij gaat het om een geschil dat eigenlijk nog
niet onder woorden gebracht kan worden. Deze altenteit bestaat voor Collin niet
zonder geweld: 'De schone harmonie van de taal is verbroken'. (29) Het sex&
verschil is niet representeerbaar als feit of idee, maar het is een praxis, een handelen, dat wil zeggen het in werking stellen van een 'diffkrend'.
In tegenstelling tot Benhabih oordeelt Collin positiever over de agonistische
Arendt. Ze interpreteert nataliteit en pluraliteit veel ladiikaler. Collin legt het accent
niet op het representatieve denken, maar op Arendts verwijzingen naar het exemplarische kwiffir van het smaakoordeel.
In de Kant Lectures geeft Arendt zich rekenschap van de vraag hoe in het Eflexieve smaakoordeel het bijzondere met het algemene kan worden verbonden.
zodanig dat het singuliere in zi)n particulariteit bewaard blijft. Ze beroept zich
daartoe op de exemplarische geldigheid van het smaakoordeel. Het voorbeeld is
'het bijzondere dat juist in zijn bijzonderheid het algemene onthult dat niet op een
andere manier gedefinieerd zou kunnen worden.' (KL p.226) (30) Dit impliceeit
volgens Collin, dat slechts de waarheid van het bijzondere bestaat en dat de taal
slechts waar is in de taalhandeling.
Arendt wijst in de laatste regels op een tegenspraak in Kanis denken tussen de
idee van vooruitgang en dat van de menselijke waardigheid; het laatste houdt in dat
elk mens in zijn particulariteit de mensheid in het algemeen weerspiegelt, maar
zonder welke vergelijking dan ook. Arendt heeft deze tegenspraak mijns inziens
niet echt (meer) opgelost. Collin lijkt dat wel te doen als ze schrijft: 'Voor Arendt
biedt het kunstwerk evenals een menselijk wezen weerstand aan zijn inschrijving
in een geheel.' (31) De politieke ruimte zou eigenlijk moeten worden begrepen als
een gemeenschap van uitzonderingen. De grote verdienste van Arendt voor Collin
is dat het haar zou gaan om het evenement en niet om de representatie. Dit komt
ook tot uiting in Arendts afwijzing van een politiek, die in plaats van op een directe
politieke participatie, berust op een systeem van vertegenwoordiging, van representatie.
Weliswaar geeft Arendt zich er rekenschap van dat elke representatie op een
zekere toe'igening berust, niettemin benadrukt ze ook het verzoenende aspect
hiervan en de politieke impact van deze verzoening. Het lijkt er op dat Collin
Arendts politieke oordeel veel eenduidiger dan Arendt zelf wil denken als een 'zuiver' smaakoordeel, en niet als een 'geÃ¯ntellectualiseerdsmaakoordeel, waarin ook
kennis van en ideeen over het beoordeelde een rol spelen. Waar Arendt in het oordelen ondermeer de (potenti'le) overeenstemming met de ander benadrukt, legt
29 F. Collin, 'Le condrtion natale' in' EgalilÃ et diffbrence des sexes, in: Cahiers de I'Acfas.
Montreal 1986, p 53. Collin verwijs1 m n. naar Lyotard, Le DiffÃ©ren Parijs 1983. p. 29.
30 De Kant Lectures bevatten materiaal dal wellicht zou zijn verwerkt in het derde deel van The
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Lrfe of the Mind Het eerste deel gaat over hel denken, het tweede over de wil en het derde
deel zou gaan over hel oordelen Arendt overleed toen ze hieraan wilde beginnen. Zie ook de
appendix bij LOM
F. Coilin, 'N'Etre'. a.w.. p. 138. Er kan vanuit dit perspectief zelfs geen sprake meer zijn van
zoiets als kunstgeschiedenis, aldus Collin

Collin hei accent op het besei van wedeizi]dse vreemdheid.
Ook Ctillin gaat hier mijns inziens voorhij aan een kliing~ijkevraag. I n de politiek gaat het om het gesprek waarin de vele stemmen niet tot 66n stem te herleiden
zijn. Maar deze kunnen toch ook niet zoals in de esthetische ervaring alleen getuigen van een onoverwinnelijke andersheid? Collin plaatst in haar interpretatie van
Arendt het politieke en de kunst wel heel dicht bij elkaar. Beide vereisen volgens
Collin een bepaalde houding die weerstand biedt aan elke verleiding tot totaliserende uitspraken, maar voor Collin lijkt elke vorm van consensus al bijna verdacht
Waar Benhabib zich te weinig rekenschap geeft van het andere/verschillende
als anders/verschillend, benadrukt Collin te sterk de permanente vreemdheid van
het zelf en de ander, die ook in het spreken niet wordt opgeheven. Nataliteit verwijst bi] Arendt niet alleen naar het evenementele, maar ook naar wat (cultureelmaatschappelilk) gegeven is. Dit laatste laakt hij Collin geheel op de achtergrond.
Het permanente besef nooit samen te kunnedmogen vallen met zichzelf - ook niet
achteraf - hikt me een onmogelijke opgave. Een miskenning van de behoefte tot
verzoening. Het is ook een onwenselijke opgave, omdat men zich in de publieke
sfeer altijd doelen stelt, moet stellen. De overeenstemming die men zoekt te bereiken, de beslissing die men neemt is uiteiaard, ook bij Arendt, een overeenstemming, een beslissing met betrekking tot iets. De verzoening via bepaalde verhalen
is hierbij cruciaal.
Zowel Benhahib als Collin negeren de complexiteit, bepaalde spanningen in
Arendts werk. Ze lezen Arendts werk eigenlijk als een erfenis m6t een testament,
dat wil zeggen ze lezen het elk vanuit hun eigen filosofische achtergrond. De actualiteit van Aiendts erfenis ligt volgens mi] niet zozeer in de mate waarin de spanningen in haar werk worden opgelost, maar juist in wat deze te denken geven.
The dancer and the dance

Zowel Collin als Benhahih streven naar autonomie en de erkenning van heteronomie. Beiden erkennen een tragisch conflict tussen beide, maar in hun uitwerking
hiervan blijkt dat nauwelijks. Benhahih keert zich fel tegen de in het postmodernisme verkondigde dood van het subject in haai' strenge vorm, waarbij feministisch handelen wordt opgevat als een 'doing without the doet.\ waarbij de 'doer'
geheel in de vertogen zou zijn opgenomen. (32) Het feit dat het subject door taal
wordt geconstitueerd laat de vraag naar de mogelijkheid van de vele variaties
(hijvoorbeeld in genderperformances) onverlet. Benhahih wenst voor deze varialies wel een veiklaring op grondvan meer interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.
Voor Arendt zou een antwoord op deze vraag ook verwijzen naar de niet fundeerhm vrijheid: de spontaniteit, het toevallige, dat verloren gaat wanneer er een
verklaring voor gegeven wordt. Pas achteraf kan men zich hiermee verzoenen, zo32 S. Benhabib, 'Femnism and the Queslion of Postmodernism' in Situaiing the Sen. a w , p
215

danig dat het tot 'destrny' wordt en er inderdaad geen onderscheid tussen de 'doer
and the deed'. ofwel 'the dancer and the dance' te maken is. Benhahib wenst beide
zodanig uit elkaar te houden, dat de dans uitdrukking is van een voorafgegeven
danser die ernaar streeft de dans te beheersen.
Collin staat positiever tegenover 'de dood van het subject', dat wil zeggen van
een subject dat gericht is op beheersing, autonomie en daarbij de heteronomie negeert dan wel poogt te onderdrukken. Wil men 'de dood van dit subject' effectueren, dan zal men recht moeten doen aan de acteurs van het woord, waarbij het
subject constant van zijn stuk wordt gebracht door zijnlhaar onderworpenheid aan
het gesprek. (33) Het is juist de onbepaaldheid van de dialoog waarin de acteurs in
woord en daad verschiÃ¬nendie beschermt tegen de metafysische verleiding van
het subject tot overeenstemming met zichzelf. Hier vallen de danser en de dans dus
samen m die zin dat de dans iets laat gebeuren, waardoor ook de danser zelf overrompeld wordt.
Waar hij Benhabih het tragische verdwijnt onder het strevennaar autonomie,
verdwijnt dit hij Colli11onder de affirmatie van heteronomie. Arendt erkent volgens
mij de tragische dimensie van dit conflict wel: ze verdedigt het representatieve
denken *n ze erkent van het evenernentele dat zich hieraan onttrekt en wellicht in
literaire verhalen van zich kan doen spreken.
Benhabih legt vanuit haar feministische positie het accent op het eerste. Ze
maakt hierbij geen onderscheid tussen bevrijding en vrijheid, omdat voor haar
vrijheid, als de keuzemogelijkheid om bepaalde waarden al dan niet te onderschrijven, resultaat is van bevrijding. Collin legt het accent op het tweede, vanuit
het idee dat het feminisme te vaak 'de vrijheid in de beviijding' vergeten is; dat wil
zeggen men begrijpt zichzelf teveel vanuit de situatie waarvan men zich wil bevrijden. (34)
Het is de verdienste van Benhabih en Collin dat ze het werk van Arendt elk op
eigen wiize vruchtbaar hebben gemaakt voor de feministische filosofie. Maar gezien de vragen en kanttekeningen die bij hun reducties van de complexiteit in
Arendts werk gesteld kunnen worden, is Arendts 'Selbstdenken' daarmee niet
uitputtendin overweging genomen.

33 F. Collin, 'Praxis de la Difi6rence'. in-Les Cahiers du Gril no. 46 1992, p 136.
34 Interview met Collin in- T v.V a.w p 25

Column
De verweesde universiteit

J. K.M. Gevers

De Nederlandse universiteiten zijn niet in hunnormale doen. Het is best de moeite
waard dat nog weer eens uit te leggen, want naar mijn ervaring vindt iedereen deze
mededeling de gewoonste zaak van de wereld. Men wordt er tenminste niet koud
of warm van. Terwijl de bedoeling natuurlijk is verbazing en bezorgdheid teweeg
te brengen. Ik beweer al sinds jaar en dag dat onze universiteiten fundanenteel in
verwanÃ¬nzijn over zichzelf en over hun verhouding met maatschappil en overheid. En ik voeg er duidelijkheidshalve altijd aan toe, dat dit vast niet alleen aan
anderen, maar ook aan hen zelf geweten moet worden.
Een dergelijke toestand vin verwarring over eigen identiteit heeft natuuilijk
noch &n schuldige, noch 66n oorzaak. Er is echter wel een complex van factoren
aan te wijzen dat als hoofdoorzaak zou kunnen worden beschouwd. Dat complex
is de verstateli~kmgvan de universiteit, voortkomend uit de dramatische dialectiek
tussen staat en universiteit- Al meer dan een eeuw cirkelen beide taaie instituties,
als hemellichamen klaarblijkelijk hecht met elkaar verbonden, om elkaar heen. Ze
spelen daarmee een gevaarlijk spel, dat evenzeer de moderne bloei van de universiteit heeft mogelijk gemaakt als het nu onmiskenbaar het bederf van waar de universiteit voor staat, nabij dreigt te brengen.
Verwarring is voor hedendaagse universitaire bestuurders dagelijkse kost. Een
duizend iaar oude institutie met de nonnen en waarden van de negentiende-eeuwse
elite universiteit, waar massaal onderwijs wordt gegeven, doch onderzoek niettemin in hoger aanzien staat. Op zich al verwarring genoeg, maar daar bovenop ook
noe last met de buitenwereld: biivoorbeeld een oroblematische relatie met andere
onderJcilen van het ondep~'i~sh~'sicl,
mei hei hoger herwpsondcrwii~en met hei
voorbereidend wetensclrappelijk ondciwijs. Onidiit hei HBO zich verhief in maaischappelijk aanzien en de oveiheid universiteiten en hogescholen ging vergelijken
binnen S n hoger ondeiwiisstelsel, hebben universiteiten eerst onlangs hun buren
ontdekt, maar weten ze nog lang niet of z11partners of concurrenten zijn. Vierjarige
opleidingen naast elkaar in HBO en WO, steeds vaker voorafgegaan door dezelfde
vooropleiding in het secundaire onderwijs, maar de &n zonder, en de ander m6t
titel als afsluiting. Eerst schijnbaar geen tweede-fase vervolgopleiding bij de universiteiten en nu het langzaam doorbrekende inzicht dat juist de tweede fase wel
eens het meest universitaire deel van de opleiding kan zijn. De toekomst zou dan
echter wel eens in omvang krimpende universiteiten met selectie bij de aanvang
van die opleidingen te zien kunnen geven. Dat kan een ongemakkelijk vooruitzicht
vormen. Zeker als door alles heen de universiteiten ook nog een zeurderig gevoel

houden van onvoldoende maatschappelijke waardering.
Verwarring over positie en missie en verwarring over het meesterschap daarover versterken elkaar. Het is in mijn ogen een beangstigend feit dat geen enkele
majeure universitaire vernieuwing van de laatste decennia voortkomt uit de verbeeldingskracht van de universiteiten zelf. Alles is vanuit statelijke politiek bedacht
en doorgevoerd: programmatische herstructurering, studieduur en studie-opbouw,
taakverdeling en concentratie, onderzoeksevaluatie, voorwaardelijke financiering
van onderzoek, onderzoeksscholen, het opzetten van doorstroomprogramma's
voor HBO'ers en het weer afschaffen daarvan. Er is eigenlijk maar Ã©Ã
hoopvolle
uitzondering: de weliswaar onder druk van de overheid, doch verder op eigen inzicht door de gezamenlijke universiteiten opgezette kwaliteitsbewaking van het onderwijs.
Alles bij elkaar geen opwekkend beeld, althans in mijn ogen. Ik zei al: velen
slapen er toch heel rustig bij. Onmiskenbaar is bovendien, dat E n en ander ons
hoe dan ook een volstrekt bevredigend functionerend wetenschappelijk onderwijs
oplevert. Juist op dit vlak, waar klachten wel gehoord worden, kan de slotsom in
feite niet anders dan positief ziln. Er zijn klachten over rendement, over aansluiting
op de arbeidsmarkt en over efficientie. Het is klagen over succes Nederland heeft
een goed uitgerust en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs, dat in
termen van allerlei indicatoren tenminste tot de subtop van de wereld behoort. Het
heelt geruisloos, bij gelijkblijvende middelen, een exponentieel groeiende stroom
studenten opgevangen en geruime tijd vrijwel exclusief de markt in Nederland van
hoger opgeleiden voorzien, tegel(1kerdjd voor een aanzienlijke export van talent
zorgend. Er is niet zoveel te klagen; niet over eftÃ¯ci'ntie die in hele delen van het
bedrijfsleven niet in die mate gevonden wordt; niet over de aansluiting op de arbeidsmarkt, waarover bij het bedrijfsleven zulkeen overwegende teviedenheid
heerst dat het allerlei veranderingen, zoals kortere hogere opleidingen, afwijst; niet
over het rendement, dat blijkbaar voor een belangrijk deel een detÃ¯nitonschfinancieel-statistisch probleem is, omdat een flink deel van de 'drop-outs' kennelilk zijn
eigen maatschappelijk rendement uit de deelstudie haalt.
Er is weinig te klagen, behalve over datgene waarover weinig geklaagd wordt:
de fundamentele onzekerheid over de eigen identiteit van Westeuropese universiteiten in de na-verzorgingsstaat aan het begin van de 66nentwintigste eeuw. Daarin
staat het verval centraal van de innige verstrengeling van staat en universiteit, die
vanaf de negentiende eeuw en versneld tot in het laatste kwart van de twintigste
eeuw tot stand is gekomen. Het is goed te zien, dat het een verstrengeling van belangen, zo goed als van idealen is. Economisch nut, nationale soevereiniteit, democratie, geestelijke vrijheid, het speelt er allemaal een rol in. Het eindresultaat is
zowel positief als negatief te beschrijven. Positief, als de rijkdom die we hebben in
materieel en geestelijk opzicht; negatief, als de subordinatie van universitaire eigenstandigheid binnen het statelijke apparaat. In deze negatieve zin is de universrteit verweesd. Ze ziet de vreemde voogden voor haar ouders aan, maar heeft het
zicht op haar eigen maatschappelijke wortels en eigen, kritische idealen nagenoeg
verloren. Het is zelfs de vraag of die oorspronkelijke idealen er nog zijn in een
herkenbare, biidetiidsevoim. In ieder geval gaat aan de beantwoording van die
vraag de moeizame en pijnlijke ontstrengeling van staat en universiteit vooraf.

De Nederlandse universiteit van vandaag lijkt teveel op een ambtelijke overheidsorganisatie, die in opdracht en voor rekening van de overheid door die overheid gespecificeerde taken op het gebied van ondeiwi1s en onderzoek uitvoert.
Over het universitaire personeel zijn we in ambteliike teimen gaan denken; over
studenten denken we in teimen van degenen die onder de definitie van de wet studiefinancienng vallen. Over de primaire taken onderwijs &nonderzoek denken we
eveneens als over naar hun vonn door de overheid hij wet, regelgeving en bekostiging bepaalde taken. De universiteit behoort echter naar haar oorspronkelijke
missie een eigensoortige en zelfstandige maatschappelijke institutie te zip, die onderwijs verzorgt voor wie daarvoor belangstelling heeft, onderzoek uitvoert naar
de criteria die ze daarvoor zelf aanlegt, een belangrijke functie van cultuuroverdracht vervult en op grond van haar maatschappelijke positie overige maatschappelijke opdrachten kan hebben. Het door de overheid gevraagde en betaalde onderwijs en onderzoek maken van die veel meer omvattende taakstelling deel uit.
Naar mijn waarneming maken we momenteel de eerste aanzetten mee voor de
overgang van het ene naar het andere zelf-bewustzijn van de universiteit. Als die
overgang weikelijkheid wordt, betekent dat niet minder dan een culturele omwenteling.
De ontstrengeliiig van staat en universiteit moet naar haai waarschijnlijkheid en
naarhaar wenselijkheid bekeken worden. De wenselijkheid baseer ik op de overtuiging dat de universiteit een unieke, eigensoortige maatschappeliike institutie is,
die bestaat op grond van een authentieke maatschappelijke behoefte. De uniciteit
van de univeisiteit schuilt in de historisch gegroeide combinatie van institutioneel
verbonden elementen en taken: de vereniging van faculteiten, de verbinding van
onderwijs, onderzoek en cultuuroverdracht, de mengeling van Opleidingsinstituut,
vrijplaats en klooster. Een dergeliik idee van de universiteit heeft haar wortels in de
middeleeuwen, belichaamt de Verlichting voor wat betreft de maatschappelijke rol
van de wetenschap, heeft institutioneel vooral in de negentiende eeuw vorm gekregen en is in de twintigste eeuw uitgegroeid tot onderdeel van het reguliere en
massale tertiaire onderwils. Zo'n specifiek instituut concurreert vandaag de dag
met tal van andeie instituten, die voor specifieke elementen uit die complexe combinaÅ¸ een functioneel equivalent vormen. Er zijn scholen, onderzoeksinstellingen,
beroepsopleidingen, denktanks, specifieke technische of medische universiteiten,
en zo meer, die alle op hun deelterrein tenminste dezelfde kwaliteit als de klassieke, algemene universiteit kunnen bieden. De authentieke maatschappelijke behoefte
is dan ook de behoefte aan de unieke combinatie van elementen die de universiteit
vertegenwoordigt. Die behoefte wisselt klaarblijkelijk. Er bestaan landen waar de
medische opleidingen buiten de algemene universiteiten staan; er zilii preferenties
om onderzoek meer dan hier gebruikelijk is apart te organiseren, er is een geloof
dat specifieke technische of economische universiteiten hun doel beter dienen. De
idee van de universiteit moet daaraan niet ondergeschikt worden gemaakt. Integendeel, hoe nadrukkelifkerde authentieke idee zich presenteert, hoe duidelijker de
mate van authentieke beboette daaraan van een samenleving en van een cultuur zal
hlilken.
De ontsutiigeling van staat en universiteit waarborgt de authenticiteit van de

universitaire idee. Uiteraard is daar geen afscheid tussen heide voor nodig. Universiteit en staat zullen op elkaar betrokken en verbonden hlriven door banden van
wet, verantwoording en bekostiging. Het universitaire systeem behoort tot de belangrijkste infrastructuren van de samenleving. Bedacht mag bovendien worden
dat na pausen en vorsten de staat als kolonisator van de universiteit een hele verademing is geweest. Wat gekeerd moet worden is het proces van verstatelijking,
dat met name de voorbije decennia de uniciteit van de universiteit bijna aan het oog
heeft onttrokken en dat het autonome denken en handelen van universiteiten in veel
te grote mate verloren heeft doen gaan. Zoals gezegd zijn bescheiden aanzetten tot
die omkering al aanwezig. Hoe waarschijnlijk moet het worden geacht, dat deze
trend zich voortzet? Naai'mrjn mening zijn drie factoren hier met name belangrijk:
de vermoeidheid van de staat, de Europese renaissance, en de noodzaak tot oplossing van de identiteitscrisis van de universiteit, waarmee dit betoog begon.
De vermoeidheid van de staat is dezer dagen een veel besproken thema. De
staat lijdt aan zelf veroorzaakte overbelasting en wordt onmachtigei' fundamentele
problemen tot een oplossing te brengen. Burgers keren de staat op tal van wilzen
de rug toe: vervaging van normbesef, ontwijkingsgedrag, lage opkomst bij verbezingen, afkeer van de traditionele politiek, en zo meer. De benadeling van afstandelijk bestuur, die onder andere ten aanzien van het hoger onderwi)~wordt
beleden, blilkt steeeds weer zwak verankerd als het gaat om het intomen van bemoeizucht. Een sterkere verankering ervan blijkt veeleer gelegen te zijn in hetzij het
bestuurlijke, hetzij het budgettaire onvermogen van de overheid. De staat bevrijdt
zichvan onoplosbare of van onbetaalbare problemen. Daarin ligt de garantie dat de
universiteit zich kan gaan voegen in de groeiende reeks van arrangementen die
burgers zelf en met elkaar treffen om hun wensen en idealen te realiseren. De ontwikkelingen van de staat dwingen de universiteit ertoe weer een universiteit van de
burgers te worden. De dialoog over de idee van een universiteit in de Snentwintigste eeuw dient zich met afte spelen tussen staat en universiteit, maar tussen universiteit en de burgers die van haar afhankelijk zijn, trots op haar zijn, verwachtingen koesteren, idealen op haar projecteren, en ook aan haai bestaan een financiÃ«lgrondslag willen geven.
De terugtreding van de stat vindt plaats in de context van de Europese renaissance en wordt daardoor in aanzienlijke mate veisterkt. Voor universiteiten is het
overheersende gegeven hier, dat de herleving van de idee van Europa de historisch
noodzakelijke voedingsbodem is voor het opnieuw op authentieke wijze gestalte
geven aan de idee van een universiteit. Universiteit en Europa zijn qua idee en zelfs
institutioneel nauw aan elkaar verwant. De universiteit is de Europese institutie bij
uitstek. Zelfs de nationale ontwikkeling van de laatste eeuw heeft dat niet geheel
kunnen doen vergeten. Naar idealen en vormgeving is de universiteit produkt van
de Europese cultuur, gevormd in de tijd dat deze zelf nog niet achter nationaal statelijke fragmentatie schuil ging. De renaissance van Europa vindt thans plaats met
de belofte van een mogelilke soortgelijke niet-statelijke vormgeving van Europa.
Ook het huidige Europa is, na de veelvormige gebeurtenissen van de recente jaren,
al niet meer te identificeren met het Brusselse bovenstatelijke arrangement. Er zijn
meerdere, en zelfs wellicht al belangrijkere Europa's. Zo ook het Europa van de
universiteiten: deze jaren opnieuw ontdekt, geholpen door "Europese" program-

ma's als Erasmus of Tempus, maar daar ook ver bovenuit gaand. Universiteiten
zijn doende te herontdekken dat Europa m S r dan de nationale staat hun natuurlijke
intellectuele habitat is. Dat is een cultureel gegeven, maar het is ook een toekomstig
gegeven voor concreet beleid, wanneer het besef daagt dat de onderlinge vergelijking en differentiatie van universiteiten binnen meer en meer als willekeurig ervaren nationale contexten moet wijken voor Europese universitaire netwerken.
De mogelijkheden lijken dus aanwezig dat de universiteit in de komende veranderingen zelf optreedt als actor, in plaats van zich te laten vertegenwoordigen
door nog steeds gretige plaatsvervangers. De ruimte is ervoor geschapen door het
terugtreden van de overheid enerzijds en het nieuw opgekomen perspectief van een
met-statelijk Europa anderzijds. Of de kans gegrepen wordt, hangt in sterke mate
af van de aantrekkelijkheid en kracht van een eigen universitaire identiteit in de
omstandigheden van elke concrete universiteit in het bijzonder. Nieuwe spelregels
van diÃ®5eientiati
tussen universiteiten spelen daarbij een rol. Het zal blijken, dat
binnen elk nationaal univeisitair systeem er ook onder de universiteiten "locals" en
"cosmopolitans" zi,jn, instellingen die een specifieke. regionale functie voor zichzelf zullen zien, naast andere die zullen blijken te gaan behoren tot een groep van
Europese universiteiten. De dynamiek van zulke geslaagde systemen hoeft niet bedacht te worden: men hoeft slechts naar de Verenigde Staten te kijken om te zien
hoe per staat en op federaal niveau de stratificatie functioneert. Wat het Europese
niveau naar alle waarschijnlijkheid teweeg zal brengen, is het op nationaal niveau
mogelijk maken dal universiteiten gelukkig in plaats van ongelukkig zijn aan elkaar
ongelijk te zijn. Er is ook letterlijk geografische ruimte nodig om tot vormen van
functionele differentiatie te komen, waaihij elk van de betrokkenen een ook subiectief beterpassende identiteit vindt.
Het hervinden van een eigen universitaire identiteit is wat de komende jaren voor
ieder van de Nederlandse univeisiteiten aan de orde is. Het zal geen gemakkelijk
proces zijn. Het hervinden van een identiteit is veelal een kwestie van leerprocessen, van wat er is afgeleerd en wat er weer aangeleerd kan worden. Patronage is
een geriefelijke vorm van afhankelijkheid. De overheidspatronage is de universiteiten zo op het oog goed bekomen. Zonder bijzondere lasten van eigen verantwoordelijkheid heeft men het academische bestaan kunnen beleven. Alle vaardigheden van omgang met de patroon zifn decennia lang aangeleerd, maar het op eigen koers en strategie vaieii heeft men afgeleerd. Het heeft veel van het op eigen
benen gaan staan van een voormalige kolonie. Er komt meteen een aantal existentiÃ«lvragen op. Wie of wat is deze universiteit in het bijzonder? Zelfs het bestaan
van de instelling is niet buiten discussie. Juist de laatste halve eeuw is er een groot
aantal nieuwe universiteiten ontstaan, die eerder voortkwamen uit overheidsplanning dan uit immanente universitaire noodzaak. Tegelijkertijd zijn er aansporingen
of verlokkingen uit de buitenwereld: de universiteit is voor alles een ondeiwijsinstituut, of luist andersom primair gericht op fundamenteel onderzoek, of de aansluiting op de arbeidsmarkt staat centraal, of economische groeiis het uiteindelijke
doel, enzovoort. Voor de algemene, klassieke universiteit, als specifiek type universiteit, zijn dat in hun &n-dimensionaliteit gevaarlijke verleiders. De algemene
universiteit is geen school, geen onderzoeksinsli tuut, nog minder een researchla-

boratorium, geen beroepsopleiding, geen aibeidsmaiktvoorziening. en ook al geen
interne bedrijfsopleiding van de nationale staat, hoe nuttig al die zaken ook zijn
voor de goede naburen van de universiteit.
De identiteit van de klassieke Europese universiteit staat in een duidelijke en
lange Europese traditie. Traditie en identiteit waren wat verscholen geraakt in de
luidruchtige dominantie van de nationale staat. Die dominantie zou thans wel eens
kortstondiger kunnen blijken te zijn dan velen aannamen. In ieder geval is het een
voorbijgaand Europees fenomeen dan de universiteit zelve. Die universiteit moet
het hebben van de unieke combinatie die ze belichaamt, van afzondering en toch
betrokkenheid, van onderwijs in relatie met onderzoek, van fundamenteel kritische
reflectie zonder gerichte dienstverlening uit te sluiten. Aan zulk een maatschappelijk instituut bestaat een behoefte, al is het een beperkte behoefte. Dat is namelijk
zeker het nieuwe aan het einde van de twintigste eeuw, dat deze universiteit op
geen enkele wijze een monopolie in het hoger onderwijs meer kan en mag opeisen.
Tal van andere instituten, anders gerichte universiteiten en instellingen die zich niet
zo noemen, publieke en private, vervullen andersoortige delen van de maatschappelijke taak die op het hele hoger onderwijs rust. Verweesde universiteiten lijken
thans veel te veel op elkaar. Universiteiten die zich hun oorsprong en missie weer
bewust worden zullen uiteenlopende identiteiten blijken te hebben. Dat is dan ook
een positieve uitkomst van de huidige identiteitscrisis.

Dossier Keulartz
Inleiding: Theater en Ambacht

RenÃ Gabri'ls

In de Nederlandse po'zie is de reiger een veel voorkomende metafoor ter karakteriseiing van een dichter: iemand die boven water haaltwat zich in donkere diepten
verbergt. "Een reiger loopt voorzichtig 1op hoge poten door 1 de sloot en brengt
zijn spieden, l ook als het donker is, l als witvis aan het licht", dicht Chr. J. van
Geel. Dit beeld past ook goed bij Jozef Keulartz die op hoge poten door de filosofische sloot loopt om zijn witvis aan het licht te brengen: Jurgen Hahennas.
Keulartz heeft in De verkeerde wereld van Jiirgen Huberrnus (1) geprobeerd de
harde kern van Habermas' onderzoeksprogramma te reconstrueren, omdat de theorie van het communicatieve handelen zijns inziens vermalen dreigt "te worden
tussen globale beoordelingen met een uitgesproken apologetisch of polemisch karakter eneizilds en detailkritiek andei-zijds". (p. 10) Deze situatie is te wijten aan
het feit dat de Theorie van het Konviirinikatieve Handelen niet alleen een moeilijk,
maar voor een deel ook een ondooigrondelijk en onoveizichtelijk hoek is.
Keulaiiz achterhaalt deze harde kern middels een reconstructie van de voorgeschiedenis van de theorie van het communicatieve handelen, waarbij hij zich laat
leiden door de vraag naar Hahermas' intenties en de intellectuele bronnen van zijn
oeuvre. Daarvoor heeft hij als een reiger bij het spieden tussen oog en oor gelet op
de overeenkomsten en veischillen tussen zijn witvis en andere filosofische vissen.
Het resultaat is een mooi hoek dat in tegenstelling tot de veelal monochrome boeken over Hahemas erg kleurrijk is. Dil omdat hij zich niet blind staart op de late
Hahemas, maar ook diens vroege werk bespreekt en dat op een boeiende wijze in
verband weet te brengen met andeie denkers. In een elegante en heldere stijl laat hij
zien hoe het werk van onder meer Martin Heidegger, Eiich Rothacker, Herhen
Marcuse en Hannah Arendt constitutief is geweest voor het langzaam uitkristalliseren van Hahermas' theorie van het communicatieve handelen.
Keulaitz reconstrueert de voorgeschiedenis van de theorie van het communicatieve handelen aan de hand van de metafoor van de omkering. Deze aan de joodse
en protestantse mystiek ontleende metafoor heeft betrekking op de idee dat we in
een verkeerde wereld leven die het gevolg is van een ommekeer in de geschiedenis:
"Niet alleen in de theorie van het coninrunicatirw handelen, maar telkens weer
stuiten we op de geddLhte dm er iets ~11seen 'oorspronkelijke'hiirarchie bestaat
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tussen precies twee basale principes, tifit deze primordiale rangorde zich in de
loop van de geschiedenis heeft o m g e k c d , met dlf gevolg dat we letterhjk in
een 'vmkeerde' wei elf1leven, en flut het tot de taken van een kritische inootschapp(jtheorÃ¬
hoort om deze noodlottige toedracht zichtbaar te maken en aan
de kaak te stellen, ten einde bij te dragen aan een bekering ofommekeer, waardoor de oorspronkel(jke orde hersteld wordt." (p. 13)

Er bestaat b ~Habermas
i
een direct verband tussen de metafoor van de oinkerine
en de temporele structuur van zijn theorie, dat wil zeggen zi.jri denken over
verleden, heden en toekomst. De temporele structuur is hij Habeimas een aan
Heidegger ontleende dialektische samenhang tussen anticipatie en anamnese:
"Alleen in her licht van de anticipesTie op de toekomst veischijnt ome huidige
wereld als een verkeerde wereld; en alleen om wille van de mogelijkheid dat
aan deze toestand van 'corruptie' ooit een einde gemaakt kan worden, moet
deze toestand we! g h c h t woiden ah het resultaat van een omkering die onder
historische en dus contingente omstandigheden heeft plaatsgevonden." (p. 22)
De metafoor van de omkering en de temporele structuur zijn constanten in het werk
van Habermas, waaraan hij al naar gelang de fase of de context steeds weer een
andere invulling geeft. Wat dat betreft onderscheidt Keulartz diverse perioden in
het oeuvre van Habermas.
De metafoor van de omkering veronderstelt het bestaan van twee principes met
een tegengesteld karakter. De twee principes die hij Haberinas in de periode tussen
1954 en 1956 de boventoon voeren, heeft hij ontleend aan het werk van
Heidegger: 'Verfugen' en 'Vernehmen'. door Keulartz vertaald met beheersen en
behoeden. Het gaat hierbil om de houding van de mens ten opzichte van de natuur. In de loop van de geschiedenis heeft de beheersende houding de overhand
gekregen over de behoedende houding. Helemaal in beslag genomen door het
streven naar een steeds betere technische beheersing van de natuur, vergeet de
mens de aanspraak van het 'zijn' om te worden behoed in plaats van te worden
beheerst. Aan deze situatie van 'zijnsvergetelheld' (Heidegger), waarbij de mens
door toedoen van de techniek een heerser in plaats van een hoeder van het 'zijn'is
geworden, kan slechts een einde worden gemaakt door een ommekeer in de geschiedenis. In deze periode betekent dit een 'submissie onder het hogere', dat wil
zeggen dat de mens onvoorwaardelijk zijn autonomie prijsgeeft ten behoeve van
een behoedende houding ten opzichte van de natuur. De anamnese van een oorspronkelijk hehoedende houding leidt tot een anticipatie op een herstel van de verbroken band tussen mens en natuur en een kritiek op het heheersingsdenken van
de subjectfilosofie.
Tussen 1957 en 1963 neemt Habermas echter zijn toevlucht tot een praxisfilosofische variant van de suhjectfilosot're, omdat hij Heideggers overwinning van het
idealisme uiteindelijk halfslachtig vindt. Diens verbinding tussen theorie en praktijk was vooral een contemplatieve aangelegenheid. In deze periode maakt de dialectiek van 'beheersen' en 'behoeden' plaats voor de dialectiek van 'profluktiekrachten' en 'produktieverhoiulingen'. GeÃ¯nspireer door het werk van Herbert

Marcuse bepleit Habeimas nu een filosofie van de radicale daad waarbij het (revolutionaire) subject actief gebruik maakt van de mogelijkheden die de ontwikkelingstand van de produktiekrachten hein of haar geven om een einde te maken aan
de bestaande pioduktieverhoudingen. De filosofie van de radicale daad kampt echter met het probleem van decisionisme. Met een aan de antropologie van Erich
Rothacker ontleend model voor de samenwerking tussen filosofie en wetenschap
probeert Habermas dit piobleem het hoofd te bieden. De filosofie is gericht op het
vaststellen van de waarheid omtrent praktische vraagstukken en de wetenschap op
de juistheid van empirische bevindingen. In deze periode kunnen in het werk van
Habermas twee onderzoekslijnen worden onderscheiden. Ten eerste een empirisch
gecontroleerde en praktisch geori'nteerde geschiedenisfilosofie waar de idee van
de maakbaarheid van de geschiedenis centraal staat. Ten tweede een theoiie over
de opkomst en het verval van de politieke openbaarheid waar de idee van mondigheid een centrale plaats inneemt. Beide onderzoekslipien monden uit in een anticipatie op een toestand waarin de mens in staat is de geschiedenis 'met wil en hewustzijn' te maken en een anticipatie op een machtsvrije discussie waarin alle
dwang is uitgesloten behalve de 'dwangloze dwang van het betere argument'. Een
probleem is dat onduidelijk blijft hoe de idee van maakbaarheid zich verhoudt tot
deidee van mondigheid.
Door de receptie van met name de politieke theorie van Hannah Arendt kan
Haheimas deze onduidelijkheid opheffen. Zij maakt een onderscheid tussen het
domein van de 'praxis' ('Handeln') en het domein van de 'poeisis' ('Herstellen').
Volgens haar is het verval van de politieke openbaarheid het gevolg van de verdringing van het domein van de 'praxis' door dat van de 'poeisis'. Arendts onderscheid geeft Habennas de mogelijkheid een twee-dimensionaal praktijkbegrip te
ontwikkelen, waarbij de idee'n van maakbaarheid en mondigheid aan elkaar kunnen worden gerelateerd. Inde periode tussen 1963 en pakweg 1970 wordt namelijk de dialectiek van produktiekrachten en produktieverhoudingen vervangen door
de dialectiek van arbeid en inreruktie, van doelrationeel en communicatief handelen. in de geschiedenis heeft een omkering plaatsgevonden met als gevolg dat het
doelrationeel handelen de overhand heeft gekregen over het communicatieve handelen. De heersende ideologie houdt deze 'verkeerde wereld' in stand. Habeimas
zoekt in deze peiiode het heil in de psychoanalyse dat als diepte-hermeneutiek een
model vormt voor ideologiekritiek en emancipatie. De psychoanalyse vertolkt niet
alleen de anticipatie op de bevrediging van de vaak verdiongen lusten, maar ook de
anticipatie op machtsvrije communicatie. In deze periode heeft de praxisfilosofische variant van de subjectiÃ¯losofiplaats gemaakt voor de reflexiefilosofische variant. Habeimas ziet zich voor het probleem gesteld, dat hij zich daarmee committeert aan het ooit door hemzelf in navolging van Heidegger bekritiseerde beheersingsdenken. Het subject dat bil zijn reflecties zichzelf en anderen objectiveert
heeft geenszins een 'behoedende' houding. Een ander probleem uit deze periode is
dat Habeimas de dialectiek van arbeid en interaktie beschouwt naar analogie van de
dialectiek van produktiekrachten waardoor hij het doelrationeel handelen een te
dominante rol toekent en de eigen dynamica van het communicatieve handelen
miskent.
Na 1970 weet Habeimas heide problemen op te lossen, omdat hij aan de hand

van de taalhandelingstheone van Austin en Searle het paradigma van de subjecttilosofie verruilt voor het paradigma van het communicatieve handelen. Het zijn nu
niet meer reflecties die de maatstaf leveren voor maatschappijkritiek, maar de univeisele structuren van de omgangstaal. Universeel is dat mensen die communicatief handelen altijd anticiperen op een ideale gesprekssituatie die zich kenmerkt
door gelijke kansen en maclitsvnjlieid. In deze periode ontwikkelt Habeimas een
maatschappiitheo~Ãwaann hif het model van het theater en dat van het ambacht
weet te integreren. In het amhaclitsmodel worden de elementaire processen die
verantwoordelijk zijn voor de sociale integratie alleen beschreven in termen van
doelrationeel handelen en adaptief gedrag. En in het theatermodel maken de elementaire processen "deel uit van interactienetwerken, waarbinnen 'zin' gerealiseerd wordt". (p. 268) Omdat Habermas in zekere zin een sociologische balans
weet te vinden tussen theater en ambacht kan hij het communicatieve handelen een
grotere rol toekennen dan in zijn vroege werk. De leefwereld die via het communicatieve handelen gereproduceerd wordt, is niet slechts een afgeleide van de ontwikkelingen binnen het economische en administratieve systeem, maar kan juist
actief weerstand bieden aan de imperatieven van economie en staat. De metafoor
van de omkering heeft volgens Keulain ook in deze periode een wereldontsluitende kracht. De leefwereld en de beide systemen worden gestructureerd door
principes dieniet tot elkaar te herleiden zip, riameliik het communicatieve handelen
en de sturingsmedia geld en macht. Wanneer het communicatieve handelen wordt
ondermijnd door geld en macht in maatschappelijke domeinen wam het communicatieve handelen onontbeerlijk is, dan is er sprake van kolonisering van de leefwereld.
De harde kern van Hahermast onderzoeksprogramma wordt nu volgens
Keulartz gevormd door de ideale gesprekssituatie en de koloniseiingsthese. De
anticipatie op een ideale gesprekssituatie genereeit de kritiek op een situatie waar
de kolonise~ingvan de leefwereld gelijke kansen en machtsviijheid m de weg
staat.
Keulartz heeft een geslaagde studie over Hahermas afgeleverd. Dat neemt echter
niet weg, dat er hij de juistheid van zijn hoofdthese wel een paar vraagtekens te
plaatsen zijn: kan aan de harde kern van Hahermas' onderzoeksprogramma werkelijk recht gedaan worden met behulp van de ornkerings-metafoor? Zoals gezegd
veronderstelt deze metafoor twee principes met een 'tegengesteld' karakter. Het
systeem en de leefwereld worden evenwel door principes gestructuieerd die niet
perse elkaars tegengestelden zijn. Bovendien is de metafoor van de omkering gekoppeld aan een bipolair model, dat niet recht doet aan het op diverse niveaus tripolaire model dat ten grondslag ligt aan Habeimas' theorie van het communicatieve
handelen.
In de hierna volgende discussiebijdrage gaat Michiel Korthals uitgebreider in
op de adequaatheid van deze omkenngs-metafoor. In het slotartikel van dit 'dossier' dient Keulartz hem van repliek.

Is de wereld van JÃ¼rge Habermas verkeerd?

Michiel Korthals

Jozef Keulartz heefteen erudiete en goed leesbare studie geschreven over een van
de belangrijkste denkers van deze eeuw. Jurgen Habermas blijkt een ingewikkelde
ontwikkelingsgang te hebben doorlopen voordat hij uiteindelijk bij zijn theorie van
het communicatieve handelen terecht kwam. Op voorbeeldige manier heeft Keulartz wendingen en veranderingen met betrekking tot Habermas' intellectuele hiografie nagegaan. Met name de passages over de minder bekende fenomenologische
en religieus-mystieke achtergronden ziin verrassend. Belangrijkste verdienste van
het boek lilkt mij dat Keulartz zeer duidelijk de invloeden van de vroege &nlate
Heidegger heeft blootgelegd, Zo worden ook achtergronden van Hahermas' latere
polemiek (in Dishirs der Moderne, uit 1985) met Heidegger en Heidegger-volgelingen (zoals Denida) duidelijk. Keulartz schetst niet alleen intellectuele invloeden,
maar geeft soms Ook aan wat het eigenlijk nieuwe is dat Haheimas in de mix van
ideeÃ«van deze zo uiteenlopende denkers aanbrengt. Constante factoren zijn
steeds de ideeÃ«over discussie, openbaai heid en interactie.
Ik zou het boek van Keulartz een geslaagde mislukking willen noemen. De intellectuele achtbaan waarin Keulanz zijn lezer meevoert hapert namelijk op die plaatsen van het boek waar hij de rode draad van zijn verhaal tracht te verantwoorden.
Deze leidraad is de metafoor van de omkering, die ook in de titel van het hoek, De
verkeerde wereld van Jurgen Hubermus, tot uitdrukking komt. Miins inziens verheldert Keulartz' metafoor het werk van Habermas niet; integendeel, zij verduistert
met name een goed begrip van het latere werk van Hahemas en het is maar goed
dat Keulartz soms uit de ban van deze leidraad springt. Keulaitz lijkt onder de metafoor van de omkering teverstaan dat volgens Habermas de hikrarchie tussen
twee principes in de werkelijkheid is omgedraaid. In het vroege werk van Habermas zouden deze principes arbeid en interactie zijn en in het latere werk systeem en
leefwereld. In njn maatschappijanalyse laat Hahermas zien dat de verhouding tussen deze principes onevenwichtig is en zijn maatschappijkritiek is er vervolgens op
gericht de omkering van de hi'rarchie aan de kaalt te stellen.
Keulartz probeert in de tien (van de totaal twaalf) hoofdstukken, gewijd aan het
vroege werk, uitvoerig te laten zien dat de metafoor van de omkering typisch is
voor Hahermas' eerste fase tot 1981.
Habemas doet inderdaad in zi.in vroege werk veel moeite om aan te geven dat
bijvoorbeeld arbeid en interactie twee pnncipes van handelen zijn, die beide op een
bepaalde manier maatschappelijk tot hun recht dienen te komen. De maatschappij-

kritische pointe van zijn analyse bestaat er dan in, dat hij laat zien dat de sfeer van
de arbeid de sfeer van de interactie verdringt. Gesteld m de hegeliaanse termen die
Habeimas in die tijd ook wel gebruikt: vervreemding bestaat er uit dat handelen in
de vorm van aibeid het handelen in de vorm van interactie overheerst. Bij Marx
betekent vervreemding dat er iets fundamenteel mis is met arbeid zelf; Marx rekent
slechts met een enkele maatschappelijke categorie. Omdat Habeimas werkt met
twee maatschappelijke categorie'n, betekent opheffing van vervreemding niet, zoals bij Marx, opheffing van vervreemde arbeid, noch het verdwijnen van arbeid in
interactie. (1) Het betekent daarentegen dat arbeid en interactie betervan elkaar onderscheiden dienen te worden, en dat interactie een arbeid op fundamentele manier
dient te domineren. Keulwtz stelt m verschillende passages m het laatste hoofdstuk
(p. 249,264,28517) van het boek dat kolonisering, de centrale term van Habermas' maatschappijkritiek van na 1981, ook gezien moet worden vanuit deze metafoor van de omkering.
Maai' die stelling heeft hii nauwelijks waargemaakt. Want Keulartz besteedt
weinig aandacht aan de penode na 1981; slechts twee van de 12 hoofdstukken zip
hieraan gewijd. Hij geeft weinig argumenten voor de opmerking op S n van de
laatste pagina's van zijn hoek, dat de metafoor van de omkering een uitstekende
leidraad is gebleken bij de analyse van continue en discontinue thema's m het werk
van Habeimas. Hij wijster alleen op dat Haheimas de moderne samenleving met
gerationaliseerde leefwerelden ziet als een samenhang van systeem en leefwereld.
Systeem en leefwereld representeren twee totaal verschillende principes van integratie van de moderne samenleving. In zijn kritische tildsdiagnose zou Habeimas
dan laten zien dat de verhouding tussen deze twee principes omgedraaid is met als
gevolg koloniseiing van de leefwereld. Gegeven Keulartz' voorkeur voor de radicale dichotomie tussen leefwereld en systeem is het min of meer logisch dat hij
maatschappelijke leerprocessen beperkter d m Habermas interpreteert. Volgens
Keulartz vinden maatschappelijke leerprocessen plaats binnen de leefwereld; ze
hebben slechts betrekking op de relatie tussen communicatief handelen en leefwereld. Communicatieve leerprocessen zijn per definitie "intramundaan" (binnenwerelds), en hebben geen innoverende, wereldontsluitende consequenties. Ze kunnen
niet leiden tot nieuwe 'wereldontsluitingen', dat wil zeggen ze brengen ons niet tot
een nieuwe conceptualisering van de natuurlijke, sociale of subjectieve werkelijkheid of van de samenhang daartussen. Maatschappelijke leerprocessen zijn in de
ogen van Keulartz slechts geori'nteerd op &n van de drie geldigheidsaanspraken
(waarheid, juistheid en oprechtheid) en bewegen zich dus binnen een reeds bestaande conceptualisering van respectievelijk de natuurlijke, sociale of subjectieve
weikelijkheid. Omdat maatschappelijke leerprocessen slechts binnen de voorgegeven kaders van de leefwereld optreden kunnen ze de lelatie tussen leefwereld en
systeem niet opnieuw oiganiseren. Keulartz noemt leerprocessen enigszins badinerend "prozaische leerprocessen", omdat ze slechts "problemen oplossen die zich
in de alledaagse praktijk voordoen". (p. 17) Alleen de kunst en misschien de filosofie hebben een wereldontsluiÃ®end
of wel "po&tische"functie.
Het is op deze punten, dat hij mij twijfels opkomen. Want hoewel het zeker
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klopt dat systeem en leefwereld twee verschillende maatschappelijke principes representeren, is het toch de vraag of in huidige samenlevingen sprake is van omkering van twee principes, of die principes zo radicaal tegengesteld zijn, of Habermas oproept tot 'bekering' en of maatschappelijke leerprocessen zo beperkt opgevat dienen te worden. Deze vragen hebben alles te maken met de rode draad van
het boek, die verdraaide metafoor van de omkering van twee principes. Ik betwijfel ten zeerste of deze metafoor voor de latere fase, voor het werk van Habermas
na 1981, opgaat. Maar ook over de toepasbaarheid ervan met betrekking tot de
eerste fase heb ik mijn twijfels.
Laat ik beginnen met de latere Habermas. In de eerst plaats: hoewel Habermas
twee basisprincipes erkent, staat hij toch niet een terugkeer voor of een herstel van
de oorspronkelijke verhouding en daarmee van een oorspronkelijke orde zoals op
p. 13 van het boek wordt gesuggereerd. Er was geen oorspronkelijke orde tussen
leefwereld en systeem, want voordat koloniseiing optrad waren de systemen er
niet; ze waren samengesmolten met traditionele leefwereldpatronen. Vanzelfsprekend is er een spanning tussen leefwereld en systeem, maar die kan heter niet
worden geÃ¯nterpreteervanuit de metafoor van de omkering, en de taak van de
maatschappijcriticus dient mijns inziens zeker niet gezien te worden als het hevorderen van een oorspronkelijke orde. Het hegiip 'oorsprong' komt immers uit de
reflectie filosofie of het subject denken, en is terecht door Habermas onder vuur
genomen. Niet de terugkeer van een in twee principes opgedeeld subject naar
zichzelf, maar een heel ander model staat Habermas voor ogen: "De haperende
kringloop van een tot zichzelf verhoudend gespleten macrosuhject wordt [in de
theorie van het communicatieve handelen, M.K.] als verklaringsmodel verdrongen
door het in elkaar gevlochten protiel van ongel(jkmatig gerealiseerde rationaliteitspotentialia." (2) In plaats van een omkering suggereert Habennas een ongelijkmatig vlechtwerk, en constateert hij onvolledige iationalisering. In het verlengde
daarvan pleit hii voor leerprocessen met betrekking tot het brede rationaliteitsperspectief die de twee verschillende subsystemen (met twee verschillende integratiemechanismen!) kunnen indammen. De metafoor van het vlechtweik geeft beter dan
die van de ommekeer aan, dat op zich zelf de draden wel bekend zip, maar dat niet
duidelijk is, wat er gebeurt wanneer aan deze of gene draad getrokken wordt.
Contingentie alom dus.
In de tweede plaats is het de vraag of er sprake is van tegengestelde principes
en of de relaties niet veel ingewikkelder zijn. Habermas' twee (1) begrippen van
systeem en van systemische mechanismen betreffen niet per definitie 'het kwade',
dat dient te worden beheerst door communicatieve processen. Integendeel, ten
aanzien van kwesties waarin doelmatigheid, efficiintie of bureaucratisch gesmctureerde macht en verantwoordelijkheid een fundamentele rol dienen te spelen, zijn
deze mechanismen luist aanbevelenswaardig. Daarom geeft Habermas aan dat systemische mechanismen ook in de leefwereld een rol spelen. Hij neemt derhalve
afstand van zijn eerder geopperde idee dat er een directe verbinding zou zijn tussen
materiÃ«lreproduktie van de leefwereld en systemische integratie en dat de symbolische repioduktie (leefwereld) dus niet beroerd zou worden door systemische
2
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integratie. (3)
Maar bovenal lijkt mij het idee van de verkeerde wereld en van een piincipiele
omslag in strijd te zijn met het begrip leerprocessen. Hierbij gaat het er om stapje
voor stapje, soms terug (trial and en'or) soms vooruit te proberen de precaire halans tussen systemische mechanismen en communicatieve rationaliteit in scholen of
op universiteiten, in instituties van massamedia of in ziekenhuizen telkens opnieuw
tot stand te brengen via nieuwe organisatievormen. Steeds leiden deze leerprocessen tot oplossingen die zelf ook weer problemen met zich meebrengen, soms van
hele andere aard dan de wel 'opgeloste'. Hiermee hangt samen het idee van stapsgewijs inzichten verwerven en al doende inzichten omzetten in handelingspraktijken. Leerprocessen betreffen de relatie tussen rationaliteitsprincipes en systemische principes, en zijn dus geenszins beperkt tot de leefwereld. De radicaal democratische leerprocessen waar Hahermas voor pleit hebben tot inhoud: "eme neue
Balance zwischen den Gewalten der gesellschafdichen Integration, so dass sich die
sozial integrative Krat't der Solrdaritat gegen die Gewalten der beiden anderen
Steueivngsressourcen, Geld und adininistrative Macht, durchsetzen (..) kann". (4)
Wanneer Keular'tz 'leerprocessen' zo beperkt opvat dat ze binnen de leefwereld
gericht zijn op een geldigheidsaanspraak of rationaliteitsaspect, is dat in overeenstemming met de metafoor van de omkering en de radicale bekering of omslag. De
metafoor van de omkering en bekering vraagt immers om een radicale tegenoverstelling van twee principes, waarvan de hi'rarchische verhouding in &n keer omgedraaid kan worden. Brede, leefwereld en systeem overkoepelende, maatschappelijke leerprocessen die moeizaam de precaire balans tussen de principes van
leefwereld en systeem op alle maatschappelijke gebieden aftasten, passen in deze
metafoor niet. Keulartz' interpretatie lijkt mij echter niet een adequate interpretatie,
of in ieder geval niet de enige en zeker niet de meest vruchtbare. In moderne, niet
door substantiEle idealen vastgelegde en geleide maatschappijen hebben leerprocessen betrekking op de volle breedte van de communicatieve rationaliteit, de leefwereld- en systeemrauonaliteit. (5) Het zim wilsvoimingsprocessen, die de samenhang van geldigheidscanspraken en de grenzen van systemische mechanismen
tot inhoud hebben. Leerprocessen hebben niet alleen betrekking op een bepaalde
geldigheidsaanspraak. Ethisch-politieke of ethisch-existentiele leerprocessen brengen ieder op hun wijze descriptieve en normatieve kwesties in het geding. (6)
Dit ruime begrip leerproces brengt Habennu in stelling tegenover bijvoorbeeld
Heidegger. Heidegger veronachtzaamt de betekenis van leerprocessen omdat hij ze
slechts een geringe rol geeft binnen een door de alomvattende taal ontsloten ruimte.
J Habermas. a.w , p 160
J. Habermas, 'Vorwor! zur Neuallage 1990' in Strukturwandei der Offentlichkeit FranÃ¹iur
1990, p. 36
Zie M. Konhals. 'Universiteiten en intellectuelen zonder illusies', Comenius, 2. 1990
Interessant is in dit verband ook J Habermas, 'Towards a communication concept of rational
colleclive wilt-formation'. Ratio Juns, 212, 1989, pp.144-154.
Vergelijk 'Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praklischen
Vernunit' in J Habermas, Erlauterungenzur Diskursethik Frankfurt 1991. Ook Diskurse
moeten veel ruimer genomen worden dan oorspronkelijk door Habermas gesteld was: "Die
Diskursiheone bezieht sich in je anderer Welse auf moralische, ethische und pragmatischen
Fragen" (p.101)

"Die prajudizierende Kraft der sprachlichen Welterschliessung entwenet n h l i c h
alle innerweltlichen Lernprozesse". (7) Maar voor Haheimas geldt dat de wereldontsluitende kracht van de t a l wordt gemodificeerd door de intramundane leerprocessen, die leiden tot reflectie op en doorbreking van heersende ranonaltteitsstandaards. Ik geef onmiddellijk toe, dat er ook bil de latere Habennas soms passages te vinden zijn, die met de metafoor van de ommekeer te belichten zijn. Maar
mijns inziens is juist het interessante van zijn latere werk, dat hij van deze metafoor
probeert los te komen, en het begrip collectieve leerprocessen speelt daarbij een
cruciale rol.
Maar ook bij de behandeling van de eerste fase zie ik problemen. Terughlikkend in 1990 vanuit de theorie van het communicatieve handelen, beschuldigt Hahennas zijn eigen vroege werk van eenheidsdenken: "Die demokratietheoretische
Perspektive, aus der ich den Strukturwandel der Offendichkeit untersucht hahe,
(...l hlieh einern inzwischen fragwurdig gewordenen Totalitatskonzept von Gesellschaft und gesellschat'thcher Selhstorganisation verhaftet. (...) Inshesondere
prallt die holistische Vorstellung eines gesellschaftlichen Ganzen, dem die vergesell$chaftlichen Individuen wie die Mitgheder einer umfassender Organisation
angehGren, an den Realitaten des marktgesteuerten Wirtschaft und eines machtgesteuerten Verwaltrrngssytems ah." (8) Begin jaren zestig meende Hahennas dat
economie en staat van binnenuit konden worden gedemocratiseerd; de dominantie
van openbare discussie stond daarbij centraal. Het lukt mb dat de zelfkritiek uit
1990 op holistisch eenheidsdenken niet kan worden geinterpreteerd aan de hand
van de metafoor van de omkering van twee principes. Misschien zou Keulartz
hierop antwoorden, dat Hahermas zich vergist hij de evaluatie van zijn vroegere
werk. Een andere interpretatie is echter meer plausibel: met de metafoor kan
Keulartz niet goed onderscheiden tussen de manier waarop centrale aspecten van
de maatschappelijke werkelijkheid worden geconceptnaliseerd (sociaal-ontologische kwesties) en de waardering van die aspecten (normatieve kwesties). De metafoor is blind voor de mogeliikheid dat Hahermas in zijn vroege werk conceptueel
gezien een onderscheid tussen twee principes maakt, maar normatief (dus ook politiek) gezien niet, omdat hij het volle (normatieve) gewicht legt op een holistisch
begrip van openbaarheid en democratie.
Gegeven de inhoud van het hoek ziin deze kritische opmerkingen zeker niet
dodelijk. Keulartz' studie is een echte intellectuele biografie, een vorm van idee'ngeschiedenis, waarin op een indrukwekkende manier de diverse filosofische invloeden nagetrokken worden die Hahermas verwerkt heeft: van Heidegger, Rothacker. en Schmitt tot en met Arendt en Maicuse. Maar de teneur van de centrale
leidraad, de metafoor van de omkering, is theoretisch en politiek gezien belangrijk
genoeg om ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Een democratisch en communicatief perspectief kan zonder het holistische idee van een veikeerde wereld en
de oproep tot ommekeer.

7 J Habermas, Nachrnetaphysisches Denken. Franklurt 1988, p 50
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Is de maatschappij een leerschool?

Jozef Keulartz

De kritiek van Michiel Korthals spitst zich toe op twee nauw met elkaar samenhangende punten: hij verwijt mij dat ik het begrip 'Ieeiprocessen' beperkter interpreteer dan Habeimas zelf (l), en hij betwijfelt of de metafoor van de omkering,
vanwege de sub~ecttÃ¯losofisch
connotaties die hiermee verbonden zouden zijn,
wel op diens latere werk van toepassing is (2).
(l)Korthals'verwijt dat ik leerprocessen beperkter dan Habeimas zelf zon interpreteren beschouw ik als een slag in de lucht, ja sterker nog, als een ernstige misslag. Deze kritiek wil ik dan ook pareren met een tegenaanval: terwijl hij mij ten
onrechte verwijt dat ik de idee van leerprocessen te nauw opvat, zal ik via een beknopte weergave van Haherinas' positie terzake proberen aan te tonen dat Korthals
aan deze idee juist omgekeerd een veel te ruime uitleg geeft.
In zijn theorie van het communicatieve handelen beschrijft Habeimas de sociale
evolutie als een proces van decentrering, in de loop waarvan precies dne geldigheidssferen ontstaan, die ieder een eigen specificiteit bezitten en een 'eigenzinnige'
logica kennen: wetenschap en techniek honden zich bezig met waarheid, recht en
moraal met juistheid en kunst en erotiek met waarachtigheid of authenticiteit. Het is
Habermas zeli die de leerprocessen die zich in deze geldigheidsdimensies afspelen,
keer op keer als 'intramundaan' karakteriseert en als 'prozaÃ¯schbetitelt. Naast
deze leerprocessen onderscheidt Hahermas sinds Der philosophische Diskurs der
Moderne processen met een wereldontsluitend karakter, die hij ook wel als 'poÃ«
tisch' aanduidt.
Tussen wereldontsluiting en hinnenwereldlijke leerprocessen bestaat volgens
Habermas een dialectische wisselwerking. Een gegeven taalspel of paradigma bepaalt weliswaar ons beeld van de wereld, maar de veranderingen van dit constitutieve wereldbeeld staan niet los van wat we daarbinnen uit de praktische omgang
met dingen, met anderen en met onszelf kunnen leren. Deze leerprocessen vinden
hun neerslag in vernieuwingen van de wereldbeeldstrircturen, die de intramundane
praktijk mogelijk maken. Tussen de leefwereld als bron. waaruit het communicatieve handelen put, en de leefwereld als produkt van dit handelen ontwikkelt zich
dus een kringproces: enerzijds vormt de leetwereld de on-problematische achtergrond waartegen het communicatieve handelen zich afspeelt en verschaft ze de
constitutieve gezichtspunten waarvan mensen gebruik maken wanneer ze standen
van zaken beschrijven, hun handelingen op elkaar afstemmen en iets van zichzelf
kenbaar maken, anderzijds kan de leefwereld alleen via het communicatieve han-

dck'n in stand gehouden en gci~pi'oducwrdworden. Het is nu dankzij de idcali%ringen die in hei i.omrni~nic-iricvclundiilen ?iin ingehouwd. dat cle liii;ipi'o>.'essen
in de wereld van invloed zijn op de leefwereldsti~tctu~en:
de conti~afactischeanticipatie op de ideale gesprekssituatie functioneert als een tegenwicht tegen deze factisch gegeven structuren en is verantwoordelijk voor het proces dat Habeimas als
'rationalisering van de leefwereld' aanduidt.
Habermas vetwilt Heidegger en diens postmoderne navolgers dat ze de poÃ«ti
sche, wereldontsluitende kracht van de taal verabsoluteren en geen oog hebben
voor de prozaische leerprocessen in de wereld, met behulp waarvan bestaande
taalspelen en paradigmata telkens weer op de proef gesteld kunnen worden. Deze
leerprocessen vormen een alle lokale contexten overschrijdend potentieel voor de
oplossing van problemen die zich in de alledaagse praktijk voordoen. Heidegger
cum suis laten dit probleemoplossend vermogen van de taal achter haar wereldontsluitend vermogen verdwijnen.
Wat Hahetmas hiermee bedoelt kan eenvoudig worden geillustreerd aan de
hand van Foucaults machtstheorie. Foucault kent aan opeenvolgende machtsformaties een weteldontsluitende functie toe; ze bezitten immers een constitutieve betekenis voor bepaalde kennisvormen. Tussen machtsfonnaties enkennisvormen
bestaat een kringloop, maar deze heeft een geheel ander karakter dan de zojuist beschreven kringloop van Habermas. Bij Foucault kunnen macht en weten elkaar
nameliik slechts wederzijds versterken. terwiil Habermas ervan uiteaat dat leerprocessen di; ronsiiiuiieve leciw~reldsiruciureriook kunnen ooikrachren.
Hatkirmas kupi~tcl~
tleidegger. Foucaulr, Denida. Roriy en Casioriadis omdai
ze zich ieder op eigen wijze schuldig maken aan dereductievan geldigheid op zin;
tegelijk waaischuwt hij ervoor niet in de tegenovergestelde fout te vervallen en de
zinscheppende kracht van de taal uit het oog te verliezen. Deze laatste waarschuwing wordt door Korthals stelselmatig in de wind geslagen, wat hem niet al t e zeer
mag worden aangerekend, aangezien ook Hahermas zelf naar eigen zeggen de wereldontsluitende tulfunctie in zijn theorie van het communicatieve handelen slechts
'stiefmoederlijk' behandeld heeft. Korthals rekt het begrip van leerprocessen zover
op, dat het weieldontsluitend vermogen van de taal geheel achter haar probleemoplossend vermogen verdwijnt, en maakt zich daardoor schuldig aan de reductie
van zin op geldigheid. Leerprocessen hebben niet alleen betrekking op een bepaalde geldrgheidsaanspraak, stelt Korthals in strijd met Habermas' eigen opvattingen hierover, maar op de volle breedte van de communicatieve rationaliteit, de
leefwereld en de systeemrationaliteit; ze hebben de samenhang van geldigheidsaanspraken en de relatie tussen rationaliteitsprincipes en systemische principes tot
inhoud. Uit zijn kritiek rijst het beeld op van 'De maatschappij als leerschool', zoals de titel van zijn volgende boek luidt.
Dit beeld is, dunkt mil, te eenzijdig en te prozaÃ¯schDe opeenvolging van leefwereldstructuren is namelijk niet alleen het resultaat van prozaÃ¯schleerprocessen,
maar komt voort uit het samenspel van deze leerprocessen met poÃ«tischvemieuwingen van de vocabulaires, waarmee we de omringende wereld, het onderlinge
verkeer en onszelf beschriyen. De overgang van klassieke mechanica naar relativiteitstheorie kan wel achteraf met rationele middelen verklaard maar had nimmer
vooraf met dezelfde middelen voorspeld kunnen worden. Zonder het genie van
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Einstein had de geschiedenis van de moderne fysica er beslist anders uitgezien. Zo
is ook de theorie van het communicatieve handelen niet goed denkbaar zonder het
geme van Haheimas. De wisselingen, waaraan paradigmata en taalspelen onderhevig zijn, staan weliswaar niet los van hetgeen we in hun licht uit de praktijk
kunnen leren, zoals Habeimas het voorzichtig uitdrukt, maar dat betekent allerminst dat ze door leerprocessen volledig gedetermineerd worden. Altijd speelt een
creatief moment mee, dat niet weggeredeneerd kan worden. Hahermas erkent het
belang van dit 'Nietzscheaanse' moment volmondig, maar waarschuwt ervoor het
in navolging van het gros der postmodernisten te verabsoluteren. Dat is dus iets
anders dan het te negeren of te ontkennen.
Maar er is nog iets anders aan de hand: de rationalisering van deleefwereld interfereert namelijk met een geheel andere trend: de 'kolonisering van de leefwereld'. Als gevolg hiervan ontwikkelt het cognitief-instrumentele rationaliteitscomplex zich ten koste van het moreel-praktische en het esihetiscli-expressieve rationaliteitscomplex, die beide meer en meer dreigen te verkommeren. Het onderricht
in de leerschool van de maatschappij heeft dus een zeer eenzijdig en (om met Foucault te spreken) 'disciplinerend' karakter. Omdat de leerprocessen in de wereld
niet ongestoord verlopen, kan ook de opeenvolging van leefwereldstructuren niet
uitsluitend als een continu en cumulatief vooruitgangsproces beschouwd worden.
Het project van de verlichting wacht nog steeds op voltooiing.
(2) Dat brengt me op Korthals' tweede kritiekpunt. Terwijl de idee van leeiprocessen van belang is voor de interferentie tussen leefwereld en communicatief handelen, heeft de koloniseiingsthese betrekking op een geheel andere interferentie, namelijk die tussen leefwereld en systeem. Om dit laatste versc1ii)nselte belichten
heb ik in mijn hoek de metafoor van de omkering gebruikt, waarvan ik meen dat ze
in het hele oeuvre van Habeimas een centrale rol vervult. Dit nu wordt door Korthals met kracht bestreden. Volcens hem verduistert deze metafoor de intenties van
I I ~ h c ~ meerder
as
dan ze ie verlicldrri'ii. Dal kim1 orndiit deze meiaioor niet geschikt ?.OU zuil om hei tfenliciilsdc~ikcn,d.n kenmerkend is voor ile suhjecifilosofie, aan de kaak te stellen. Sterker nog, zo suggereert Korthals, deze metafoor is
zelf besmet met het virus van het holisme. Habermas staat een heel ander model
voor ogen, schrilft hij, dan dat van 'de terugkeer van een in twee principes opgedeeld subject naar zichzelf. Deze suggestie snijdt geen hout, omdat de metafoor
van de omkering juist uitdrukkelijk doorHahemas wordt ingezet om het holistische model onderuit te halen. Dit wordt duidelijk wanneer de metafoor van de omkering wordt vergeleken met de metafoor van de opheffing. Deze laatste metafoor
is verbonden met een type dialectiek, dat kenmerkend is voor het werk van Hegel
en Marx.
Vanuit Maix' perspectief verschijnt de ontkoppeling van systeem en leefwereld
als de noodlottige verbreking van een zedelijke totaliteit, waarvan de uiteengevallen
momenten tot de ondergang gedoemd zijn. Gegeven deze aan de jonge Hegel ontleende nremisse kan Mant het kapitalistische systeem uitsluitend zien als de
spookachuge gestalie van een klassenverhouding, dus als een illusie otideologie.
Marx beschouwt de kapitalistische maa~schiippi;7o/eer als een totaliteit dat hij geen
oog heeft voor de evolutionaire eigenwaarde van het systeem.
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Dit totahteitsdenkeu is volgens Haherinas kenmerkend voor de moderne suhiectfilosolie. De pi.11~die het suhlect in deze filosofie moet betalen om ach tot een
autononoom, auiark en authentiek wezen ie omwikkelen, bestaat uit de ohjectiveiine en instrumentalisenne van de innerliike en uiterliike natuur. Als eevole van de
conceptuele dwang tot oh)ecavenng en instiumentalisering die aan de suhjecfilosofie eigen is, verkeren begrippen als zelfbepaling
.
. en zelfverwerkelijking in handen van de door Hegel geÃ¯nspireerd(neo)marxisten maar al te snel in hun tegendeel.
Terwijl de metafoor van de opheffing verbonden is meteen dialectiek van vervreemding en verzoening, is de metafoor van de omkering verbonden met een dialectiek van contractie en expansie. Dit type dialectiek staat centradl in Habermas'
dissertatie over Schelline uit 1954. In het werk van Schelling breekt voleens Habeimas een denken haan dat afrekent met de heersende subjectfilosofie. Dit denken
woldt dan ook gevoed uit geheel andeie bronnen dan de offici'le filosofie van
Descartes en Leibniz tot Kant en Husserl. Het gaat terug op de kahhalistische hesniecelineen van Isaac Ltiria en on de theosofische heschouwineen van Jakob
Bdhme. Ik zal me hier kortheidshalve tot de eerste beperken.
Luiia laat de schepping beginnen met een daad van contiactie: god trekt zich
van zichzelf op zichzelf terug. Hierdoor ontstaat de mateiie, een grimmig, gramstong principe, de bron van alle kwaad. Deze zelfzuchtige klacht is, vanwege z i p
samengebalde energie, als een alles veiterend vuur, waann geen schepsel zou
kunnen leven. Om zich in de schepping te kunnen openbaren is een expansieve
kracht nodig, gods liefde of louteiheid die zijn toom in bedwang houdt. Op de fase
van contractie volgt dan ook een fase van expansie-, van radiatie van warmte en
licht. Maar ook gods liefde kan niet bestaan zonder een tegenkracht, die voorkomt
dat zi] juist vanwege haar expansieve natuur, haar oneindige 'mededeelzaamheid',
uiteindeliik zou vervliegen zonder ook maar een spoor achter te laten. Het leven is
een produktieve strijd tussen tegengestelde principes, de principes van gestrengheid en genade, die tot elkaar in een verhouding staan die door Schelling wordt
omschreven met behulp van de begrippen 'prioriteit' en 'superioriteit'. Daarbij
dreigt steeds weei het gevaar dal het (egoÃ¯stischeprincipe van de gestiengheid.
dat aan de basis van het leven hoort te liggen, zich tot het heersende principe verheft en het (altruistische) principe van de genade aan zich onderwerpt.
Wannmr we nu een sprong van dertig raar maken dan valt &&nding meteen op:
ook in zijn theorie van het communicatieve handelen gaat Habermas uit van een
dialectiek van contractie en expansie: de leefwereld trekt zich van zichzelf op zichzelf terug ten einde ruimte voor het systeem te scheppen. Het systeem vertoont de
neiging de leefwereld te koloniseren, een proces waarop de leefwereld op haar
beurt reageertmet noginzen
. - - om het svsteen te domesticeren. Ook hier is dus serake van een permanente pulserende beweging van contractie en expansie. 'Contractie' bestaat uit Een hardere, een weerharstigere stof dan 'negatie', het sleutelbegrip
van een dialectiek van veivreeinding en verzoening. We moeten volgens Haheimas
voorgoed afstand nemen van de gedachte dat het systeem ooit zonder fatale gevolgen in de leefwereld kan worden 'opgeheven'. W e kunnen het systeem slechts
vanuit de leefwereld aan normatieve iestricties hinden om zo een halt toe te roepen
aan de koloniseriiig van de leefwereld door het systeem.
L
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Om te begrilpen wat er hij de kolonrseringsthese nu precies in het geding is,
biedt de metafoor van de omkering naai mijn stellige overtuiging een uitstekend
handvat. Het gaat bil deze metafoor steevast om twee basale principes, die onmogelijk tot elkaar herleid kunnen worden. Deze principes staan 'van oorsprong' of
'van nature' tot elkaar in een verhouding die nog het best in navolging van Schelling omschreven kan worden met de begrippen 'prioriteit' en 'superioriteit'. In de
theorie van het communicatieve handelen bezit de leefwereld superioriteit ten opzichte van het systeem, terwijl het systeem prioriteit geniet ten opzichte van de
leefwereld, en wel om de eenvoudige reden dat de matenEle reproduktie de grondslag vormt voor de symbolische reproduktie. 'Erst kommt das Pressen und dann
die Moral',.iazeker, maar zonder moraal geldt alleen de wet van depngle en is het
menselijke bestaan eenzaam, armoedig. afstotelilk, beestachtig en kort, zoals
Hobbes reeds wist.
Van koloiiisering is nu sprake wanneer het principe dat aan de basis van de samenleving hoort te liggen, zich tot superioriteit verheft en tegelijk wetenschap en
techniek, recht en moraal, kunst en erotiek tot louter middelen verlaagt. Deze ornkering van principes vindt plaats op grond van ontwikkelingen in de leefwereld
zelf. De gerationaliseerde leefwereld, stelt Hahermas, maakt het ontstaan en de
groei mogelijk van de subsystemen, waarvan de veizelfstandigde imperatieven
destructief op haarzelf terugslaan.
Deze paradox verraadt nogmaals Haheimas' affiniteit met de protestantse en
joodse mystiek, waarin goed en kwaad niet opgevat worden als principes die zich
slechts op uiteilijke wijze tot elkaar verhouden en die volstrekt onbemiddeld naast
en tegenovei elkaar staan. De afval van God, en daarmee de omkering van principes, kan slechts uit God begrepen en door God verholpen worden. Dat is ook de
betekenis van de spreuk die Hahemas zo vaak en op zulke verschillende plaatsen
aanhaalt dat ze gerust als het devies bil uitstek van zijn filosofie beschouwd kan
wolden: 'Contra Deum nisi Deus ipse'. Niets of niemand kan zich tegen God keren dan God zelf. Vrij vertaald: alleen langs historische weg kunnen historische
vergissingen gecorrigeerd worden; alleen de rede is in staat de wonden te sluiten
die zijzelf geslagen heeft; alleen via een radicalisering van de verlichting kan aan de
gevaren van de verlichting het hoofd gehoden worden; alleen de leefwereld kan de
problemen oplossen waaivooi zijzelf veraritwoordeli]klieid draagt.
Haheimas' dualisme is dus geen manicheÃ¯smewaarbij het systeem per definitie 'het kwade' zou vertegenwoordigen. Op dit punt heeft Korthals mij eenvoudigweg niet goed gelezen. Het kwaadvolgt niet int de aard van het systeem, maar
wordt veroorzaakt door een scheefgroei in de relatie tussen systeem en leefwereld.
Overigens begi~ipik Korthals' aarzelingen maar al te goed. Open ik niet de deur
voor allerlei ir~ationalismen,wanneer ik een metafoor zo centraal stel, temeer daar
deze metafoor in een religieuze context ontstaan is" Ik geloot' het niet: de filosofie
kan het gewoon niet zonder het gebruik van metaforen stellen, zoals Habermas zelf
heeft erkend. De vraag is alleen of een bepaalde metafoor licht kan welpen op onze
situatie en of ze onze problemen kan verhelderen.
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Een opmerkelijke anecdote heeft de ronde gedaan over de Franse socioloog en
filosoof Georges Sorel. In 1932, tien
jaar na zijn dood, zonden de ambassadeurs van ItaliÃ en van de Sovjet-Unie
onafhankelijk van elkaar aangeboden
hebben het graf van Sorel in goede staat
te brengen en een monument te zijner ere
op te richten. Dit voorval is illustratief
voor de kwalijke reputatie die Sorel lange
tijd met zich heeft meegedragen. Vernietigende commentaren op het werk van
Sorel door Julien Benda en Georg Lukiics werden bevestigd door monografieÃ«met titels als Radicalism and the
revolt agaiust reason (I.L. Horowitz) en
The cult of violence (J.J. Roth).
Van Stokkom stelt dat het stereotype
beeld van Sorel als irrationalist en ptotofacist als een legende moet worden beschouwd die hoofdzakelijk gebaseerd is
op een selectieve lezing van diens boek
RÃ©flexionsur la violence (1908). Aan
dit boek, dat in meerdere talen vertaald
is, dankt Sorel zijn bekendheid als 'theoreticus van het syndicalisme'. Sorel
neemt het in dit boek op voor het syndicalisme, de beweging van autonome
vakorganisaties die aan het begin van
deze eeuw met name in Frankrijk zeer
invloedrijk was. Hii verwerpt gewelddadige revoluties, die in zijn ogen het
resultaat zijn van utopische politieke
programma's, via de staat doorgevoerd
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worden en steunen op manipulatie van de
haat van de armen tegen de rijken. Sorel
verdedigt echter het revolterende geweld
van het proletariaat, omdat er een louterende werking van uit zou gaan.
Hoewel Van Stokkom niet ontkent
dat er wel enige grond is voor een interpretatie van Sorel als "bad guy", wil hij
met zijn proefschrift aantonen dat er ook
een andere Sorel bestaat. In navolging
van De Kadt, die in zijn afgewogen monografie uit 1938 een 'chaotische*en een
'constructieve' Sorel onderkende, onderscheidt Van Stokkom 'Sorel de dichter' en 'Sorel de denker'. Als 'dichter'
heeft Sorel een heilig geloof in de missie
van het proletariaat, die een nieuwe
Grandeur kan inluiden in Frankrijk. De
strategie van de algemene werkstaking
die de decadente burgerlijke cultuur zal
doen instorten functioneert daarbij volgens Sorel als verleiding, als "mythe".
Het marxisme heeft geen wetenschappehjke of politiek-programmatische betekenis, maar dient beschouwd te worden
als "sociale poÃ«zie"Deze romantische
Maar
Sorel componeerde de RÃ©flexions
in de eerste penode van zijn loopbaan als
publicist had Sorel een subtiele kritiek op
het Verlichtingsdenken, en een pragmatische filosofieontwikkeld.
Het is deze constructieve Sorel
waarop Van Stokkom zijn zoeklicht
werpt. Daarmee past de dissertatie van
Van Stokkom in een internationale herwaardering die voor het welk van Sorel
sedert het begin van de jaren '80 gaande
is. In een drietal hoofdstukken probeert
hij een beeld te geven van de 'coherente
denker' die achter de paradoxale figuur
van Sorel schuil gaat: de wetenschapsfilosoof, de criticus van de Verlichting en
de vooruitgangswaan, en de reformist.
Hij begint echter in het eerste hoofdstuk
met een overzicht van het leven van Sorel
met zijn nogal zwenkende politieke affiliatie~.
Op het lyceum en tijdens zijn opleiding aan de prestigieuze Ã‰colPolytechnique excelleerde Sorel in de wis-

kunde. Als bouwkundig ingenieur werkt
Sorel vervolgens 25 jaar voor de Franse
rijkswaterstaat (Pants et ChaussÃ©esin
de uitvoerende dienst. Een erfenis stelt
hem in staat op 45-jarige leeftijd te gaan
rentenieren en zijn verdere leven te wijden aan zijn schrijversschap. Van Stokkom doet daarbij in vogelvlucht verslag
van zijn gevarieerde oeuvre. Hij schrijft
een boek over het proces van Socrates,
doet een studie naar de 'heroÃ¯schlessen'
van de Bijbel, publiceert over het marxisme, wetenschapsfilosofie, economie en
recht, en reflecteert daarbij voortdurend
op de politieke actualiteit.
Sorels politieke leven verloopt nogal
grillig. Als conservatieve moralist hegonnen bracht zijn wetenschapstheoretische studie hem hij het marxisme. De
periode waarin zijn theoretische werk het
meest met zijn politieke affiliaties
overlapte was de periode 1904-1908,
waarin hij de RÃ©$exion schreef. Nadat
het revolutionair syndicalisme zijn
aantrekkingskracht had verloren, verkeerde Sorel enige tijd in kringen van de
monarchistischeen extreem-nationalistische Action FranÃ§aiseIn 1919, aan het
einde van zijn leven, schrijft hij een
Plaidoyerpour Gnine, die als appendix
opgenomen wordt in de 4e editie van de
RÃ©flexion (1930).
Van Stokkom slaagt er in hoofdstuk
2 op overtuigende wijze in Sorel als een
origineel denker in de traditie van de tegen-Verlichting te portretteren. Hij steunt
hierbij voornamelijk op wetenschapstheoretische teksten uit de jaren 1890 en op
De l'utilitÃ du pragmatisme (1921). Sorel is een onvermoeibaar criticus van het
scigntisme. Pretenties om de wereld of
de geschiedenis "met de ogen van een
arend" te kunnen overzien beschouwt hij
als speculatief en arbitrair, en gevaarlijk
als ze de basis vormen van maatschappelijke hervormingsprogramma's.
Tegelijk verwerpt Sorel echter het scepticisme dat geen geloof hecht aan de realiteit van de wetenschap, alsmede de metafysische aannames van de in zijn tijd

zeer populaire levensfilosofie. Hiertoe
ontwerpt Sorel een tweedeling tussen
nature naturelle en nature artificielle.
Slechts de kunstmatige natuur, het door
de mens geconstrueerde domein is kenbaar. De rede is werkzaam in het laboratorium, hij het experiment, in de moderne industrie, kortom overal waar de
mens constructies schept. In dit gebied is
re'le vooruitgang mogelijk volgens Sorel. Over de 'natuurlijke natuur" (het wezen van de mens, de loop van de geschiedenis, het wezen der dingen) is
echter niets met wetenschappelijke zekerheid te zeggen. Hier heerst het toeval,
waar alleen overtuigingen zekerheid
kunnen verschaffen.
Van Stokkom gaat ook in op de ktitische behandeling door Sorel van de natuurwetenschappelijke pretenties van de
positivistische sociologie en van het
marxisme. Een beetje onderbelicht bij
Van Stokkom is de pluralistische maatschappijopvatting bij Sorel, die het logische complement is van zijn filosofisch
pluralisme. Het idee van een open en
dynamische samenleving, bestaande uit
niet tot elkaar herleidbare fragmenten
zonder vooruitzicht op een synthese,
verdraagt zich vanzelfsprekend niet met
de organische metaforen van Durkheim
en het totaliteitsdenken van Marx. Terecht beschouwt Van Stokkom Sorels
marxisme-kritiek als zeer geslaagd. Dit is
eigenlijk het enige terrein waar zijn wetenschapsfilosofische werk heeft doorgewerkt, wat zich uit in zijn invloed op
Bemstein, Gramsci en Korsch.
Van Stokkom wijst er verder op dat
Sorel in het hoofdstuk La genese de la
veritÃ in De l'utilitÃ du pragmatisme
vooruitloopt op Kuhn's wetenschapstheorie. Sorel stelt daarin dat waarheid in
een wetenschap niet alleen gebaseerd is
op constructies en dus niet correspondeert met een daarbuiten bestaande
'essentie' -,maar tevens geworteld is in
de 'didactische machines' en het 'disciplinerend vermogen' van academische
baronnen en scholen in een wetenschap-
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pelijke gemeenschap (CitÃ savante).
Sorel neemt de CitÃ esthetique van de
middeleeuwse kathedralenbouwers tot
voorbeeld, waarin vernieuwingsdrang
gecombineerd werd met een sterke
traditie. Het is jammer dat Van Stokkom
geen verdere verbindingen legt met
hedendaagse discussies in de wetenschapstheorie. Er bestaat bijvoorbeeld
een sterke familiegeiijkenis met bet werk
van Foncault, die mogelijk indirect via
Bachelard door Sorel is beinvloed. De
pragmatische koppeling van denken aan
maken vinden we terug bij bet instmmentalisme van Dewey, dat met name via
bet werk van RoiÃ®weer sterk in de belangstelling staat.
In het derde hoofdstuk, dat als titel
'Kritiek op de vooruitgangswaan'
draagt, staat Sorels boek Les Ulusions du
progrÃ¨ centraal. Dit betreft een cnltuursociologische analyse van het voomitgangsbegrip zoals dat zich in Frankrijk in
de 18e eeuw heeft ontwikkeld. De Cartesiaanse abstracte denkwereld staat zover van de werkelijkheid, dat welhaast
alles mogelijk lijkt. Van Stokkom typeert
dit treffend als de 'illusie van de subjectieve rede', een droomwereld die utopie& en vooruitgangsprojecties produceert. Sorel verbindt zijn kritiek op deze
gedachtenwereld met de sociale milieus
van de salon en de ambtenarij van het
Ancien Rkgime. In de salons traden de
'philosophes' op als entertainers van het
aristocratische publiek. De daar ten toon
gespreide mondain-speelse kennis stond
in het teken van anivisme. De ambtenarij
verdedigde de geprivilegeerde positie van
de denkende stand en ontwikkelde op die
basis een dirigistische ideologie; het verlicht despotisme dat in Sorels ogen altijd
verbonden is gebleven aan de Franse
staat.
In hoofdstuk 4, 'Rechtsbewustzijn',
schetst Van Stokkom grondig gedocumenteerd het beeld van de reformistische
Sorel, waarbij de invloed van Proudhon
naar voren komt. Deze Sorel verzet zich
tegen de natuurrechtelijke fantasieÃ«van
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verdelende rechtvaardigheid die door de
verovering van de staat zouden moeten
worden gerealiseerd. Hij wijst erop dat
de Franse revolutionaire traditie leidde tot
staatsgeweld en schending van recht en
vrijheden. Sorel pleit ervoor dat de arbeidersbeweging zich de woorden van
Mam eigen maakt, dat het proletariaat
zijn eigen bevrijder is, en zich niet moet
verlaten op staat of politiek. De opstandige gevoelens moeten omgebogen worden in een rechtsbewustzijn, hetgeen
dient te leiden tot de vorming van autonome instituties en de ontwikkeling van
nieuw recht in praktische situaties.
Volgens Sorel is een dergelijkejuridische
evolutie afhankelijk van het kapitalisme.
Dele vaak onbegrepen opvatting is in het
licht van de recente ontwikkelingen in
Oost-Europa actueel. Niet collectief eigendom of centrale planning, maar de
dynamiek van het industriÃ«lkapitalisme
maakt de emancipatie van het proletariaat
mogelijk.
Van Stokkom noemt zijn methode die
der 'ideeCngeschiedenis', waarin zelfstandig recht wordt gedaan aan het denken van een auteur. Dat is bij Sorel geen
sinecure, gezien het moeilijk toegankelijke, over talloze tijdschriften versnipperde materiaal, dat bovendien inhoudelijk nauwelijks eenheid kent. De compositie en de gepaste ironie die de auteur bij
tijd en wijle ten toon spreidt tonen dat
Van Stokkom het materiaal goed beheerst. De gevolgde methode heeft twee
nadelen. Ten eerste wordt het materiaal
buiten de sociaal-historische context behandeld, hetgeen de lezer tot een enigszins abstracte afweging dwingt. Ten
tweede worden verbindingen met hedendaagse debatten over Verlichting en
tegen-Verlichting, postmodernisme en
pragmatisme slechts in voetnoten en in
een appendix gelegd. De niet geringe
verdienste van het boek is echter dat er
op grondige en heldere wijze een beeld Is
geschetst van een constmctieve Sorel,
met tal van aanknopingspunten voor
verder onderzoek en debat.

Ik vind wel dat Van Stokkom in zijn
ijver om een coherent beeld te verschaffen wat "te lief" is voor Sorel. De vraag
is of de scheiding die Van Stokkom aanbrengt tussen 'dichter' en 'denker' niet te
resoluut is. In een aantal teksten waar
Van Stokkomin zijn boek sierkop steunt
is de 'romantische Sorel' wel degelijk
aanwezig. Zo leidt de kritiek op de denkende stand in Les Illusions du progrÃ¨
tot een anti-democratische en arbeideristische toonzetting die sterk met het idee
van de mythe verbonden is. Er is veel
voor te zeggen dat de romantische Sorel
de wetenschapsfilosofische posities radicaliseert en op een politiek plan brengt.
De mythe is een pragmatisch concept hij
uitstek; of de in de mythe voorspelde gebeurtenis nu echt zal plaats vinden doet
niet ter zake, als er maar een tot strijd
opwekkende werking van uit gaat.
In de persoon Sorel zijn dichter en
denker verenigd. Het is de spanning tussen deze twee elementen die hem tot een
gecompliceerde maar intrigerende figuur
maken. Dat sluit niet uit dat elementen
afzonderlijk beoordeeld kunnen worden,
zoals Van Stokkom doet. De vraag dringt
zich echter op of het &n zonder het ander
kan bestaan. Kan het pragmatisme zonder mythe? Of anders geformuleerd: is
het pragmatisme sterk genoeg om een
vrije samenleving in stand te houden?
Kunnen de instituties van de democratische samenleving blijven voortbestaan
zonder fundering in een objectief en universalistisch vertoog? Bij Sorel kunnen
we geen antwoord vinden op deze vraag.
Dat het werk van Sorel een ongedekte
flank heeft voor totalitaire implicaties betekent echter niet dat deze vraag automatisch ontkennend beantwoord dient te
worden. De pragmatische Sorel zelf
suggereert dat het een illusie is alle flanken definitief te kunnen afdekken, terwijl
hij bovendien vast houdt aan provisorische verbetering en vooruitgang inpraktische wetenschap en recht in een open
samenleving. Zo zitten we al midden in
hel debat, hetgeen de actualiteit van het

gedachtengoed van Sorel onderstreept.

VAN RECHTEN NAAR
BELANGEN

Kees Neefjes

Recensie van: Rob van Es, Een ethiek
van belangen; moreel handelen door onderhandelen over belangen. WoltersNoordhoff, Groningen 1991. f. 18,75
114 pp.
In morele debatten kunnen fundamentele
rechten van de ene groep onverenigbaar
lijken met die van de andere. De politieke
strijd over de Wet Gelijke Behandeling
sleept zich inmiddels bijna twintig jaar
voort, en momenteel lijken het recht op
gelijke behandeling voor homoseksuelen
en het recht op vrijheid van onderwijs en
godsdienst onverzoenlijk tegenover
elkaar te staan (1). Ook in het debat over
sancties tegen Zuid-Afrika staat het door
witte ondernemers verdedigde recht op
vrijheid van onderneming haaks op het
door zwarten geopteerde recht op gelnkheid.
Alasdair Macintyre constateerde in
After Virtue een morele crisis, omdat in
ethische debatten op terreinen als vrede
en veiligheid, of het abortusvraagstuk,
geen consensus meer kan worden bereikt: fundamentele rechten blijken te
botsen. Zich voegend in de Aristotelische
traditie trachtte Macintyre een uitweg te
zoeken door ethiek te grondvesten in
'communities'. (2)
Evenals Macintyre zoekt ook Van Es
1
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naar een oplossing voor de morele crisis
door afstand te nemen van de traditionele
ethiek, waarin het gaat om abstracte,
universele rechten en algemene noties
van rechtvaardigheid. En evenals MacIntyre richt hij zich op concretere
situaties, zij het op een heel andere wijze.
In zijn met de Wolters-Noordhoff academieprijs bekroonde studie onderzoekt
Van Es of een 'ethiek van belangen' kan
-leiden fit oplossingen
van morele conflicten. "Wat kunnen we onder een belangenethiek verstaan?" luidt zijn theoretische probleemstelling. Daarbij beperkt
hij zich niet tot het ontwikkelen van een
abstracte theorie, maar toetst zijn ethiek
van belangen aan een praktische probleemstelling: "Zijn (multinationale) ondernemingen in Zuid-Afrika moreel
verplicht hun economische middelen aan
te wenden om politieke druk uit te oefenen op het blanke minderheidsbewind
m E t i E Ã ¯ 3 Ã – aan het systeemvan
apartheid een einde te maken ten gunste
van een democratischer staatsvorm?" De
lezer dient zich terdege te realiseren dat
Van Es zijn boek schreef v66r de Zuidafrikaanse regering en het ANC met
elkaar in onderhandeling gingen over een
democratische en non-raciale toekomst
voor Zuid-Afrika.
Van Es baseert zijn ethiek van bel&gen op inzichten uit de vroegespeltheorie
en de conflictstrateeie. In navolging van
Thomas Schelling ontwerpt hij een
continuiim, met eigenbelang (zero-sum
game) als ene, en samenwerking (nonzerosum-game) als andere uiterste. In
werkelijkheid is volgens Van Es veel
strategisch handelen ergens op dit continuÃ¼te plaatsen. Bij deze tussenvormen
zon dan zowel van tegenstrijdige als gedeelde belangen sprake zijn. In deze situaties zonden de beide partijen in onderhandeling kunnen gaan om conflicten
op te lossen. Van Es gaat er van uit dat
partijen onder bepaalde voorwaarden kreid zijn tot onderhandelen. Hij sluit zich
dan ook aan bij David Gauthier, die John
Rawls' concept van 'mntual disinterest'
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verwerpt. Wanneer de actoren zich zouden beperken tot het strikte eigenbelang
zou de basis voor onderhandelingen immers wel heel erg wankel zijn. Ganthier
poneert dat onderhandelaars rekening
kunnen houden met eenderde
persoon,
--die niet aan de -onderhandelingen deel- neemt.
-Hoewel Van Es in zijn belangenethiek een ruime plaats voor het eigenbelang inruimt, erkent hij dus evenals
Gauthier - tevens het bestaan van een
breder belangenscala. In de cersie plaats
definieen' hij hei 'eigenbelang in engere
zin', dat uitsluitend betrekking heeft op
de individuele actor en direct raakt aan
diens eigen lichaam en geest. Daarnaast
onderscheidt hij het 'uitgebreid persoonlijk belang', dat betrekking heeft op de
belangen van de 'individuele of collecueve naasten' van de individuele actor.
Het kan dan gaan om gezinsleden,
vrienden, collega's etcetera. Tenslotte
onderkent Van Es het 'uitgebreid persoonlijk belang' dat betrekking heeft op
goederen die de individuele actor niet direct (lijken te) raken. Hij doelt dan op het
belang van collectieve goederen als frisse
lucht, schoon water, spoorwegen en recreatie-voorzieningen. Dit derde onderscheid lijktweinig zinvol. Al deze zaken
raken immers zowel het 'uitgebreide' als
het 'engere' persoonlijk belang. Een
derde categorie, die een op altmÃ¯smgestoeld algemeen belang insluit, zou in
deze context meer voor de band liggen.
Blanke Zuidaftikanen, maar ook Nederlanders, Denen en Engelsen komen immers op voor de belangen van zwarte
Zuidafrikanen zonder dat er sprake is van
een uitgebreid of eng persoonlijk belang.
Juist in deze categorie wordt rekening
gehouden met de door Gauthier bedoelde
'derde persoon die niet aan de onderhandelingen deelneemt'. Opmerkelijk is dat
Van Es de driedeling in zijn case niet
expliciet gebruikt.
Onderhandelingen kunnen volgens
Van Es resulteren in een oplossing: consensus dan wel compromis. Wordt g66n
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oplossing bereikt, dan is het mogelijk dat
werkt Van Es tevens-e
voorwaaxde partijen inhoudelijk geen overeendenjvoor onderhandelen uit. De morele
stemming bereiken maar wel tot procevoorwaarden zijn gebaseerd op morele
intuÃ¯tieals reciprociteit en billijkheid.
durele afspraken komen over verdere
Van Es onderscheidt een zestal morele
onderhandelingen Als vierde mogelijke
voorwaarden. Omdat al deze voorwaaruitkomst noemt Van Es de situatie waarin
de partijen geen heil zien in verdere saden betrekking hebben op mogelijke
menkomsten en de onderhandelingen afdeelnemers en procedures zou de term
breken.
'procedurele voorwaarden' beter op zijn
Onderlinge relaties vormen &&nvan
plaats zijn. Van Es past deze zes voorde situationele voorwaarden voor onderwaarden voor onderhandelen toe op de
handelingen. Wederzijdse beeldvorming,
Znidafrikaanse situatie.
Als belangheb- verwachtingen en intenties spelen daarbij
benden noemt hij de politieke partijen
een rol. In navolging van JiÃ-rgeHaber(inclusief de Afrikaner Weerstand Bemas onderkent Van Es twee vormen van
weging), buitenparlementaire beweginhandelingscoGrdinatie, te weten 'ergen als ANC, PAC en Inkatha, kerkelijfolgsonenuert' en 'versÃ®Ã¤ndigungsorie ke organisaties, vakbonden en ondememers. Omdat de regering de combinatie
tiert'. In~heteerste-gevaiisswp~afce-van
van apartheid en politiestaat vertegenconcurrentie en van strategisch handelen,
-- samenwerkingen
-woordigt zou deze volgens Van Es in
i f E t tweede van
communiEXtiÃ©handelen. Deze beide
eerste instantie moeten worden uitgeslovormen VaÃ±handelingsc~rdinati
conten. Deze uitsluiting brengt een inconsefronteert Van Es met enerzijds een situaquentie van Van Es aan het licht. Van Es
constateert zelf dat de vervlechting van
tie van tegengestelde belangen en anderpolitiek en economie typerend is voor
zijds met een situatie van gemeenschapZuid-Afrika. De staat door Van Es als
pelijke belangen Zo komt de auteur tot
"het imperium Nationale Partij" getyvier mogelijke uitkomsten:
consensus,
peerd (p.38) is eigenaar van een groot
vorming, samenwGking,
uiteengaan
der
partyen, en tegenwerking. Van Es acht
aantal ondernemingen, onder andere op
detweede uitkomst van toepassing op
het terrein van de media. Wanneer hij de
Zuid-Afrika. Daar zouden strategische
regering wil uitsluiten maar de regerende
belangen en gemeenschappelijke belanNationale Partij en ondernemers wel aan
de onderhandelingen mogen deelnemen,
gen leiden tot samenwerking.
De stappen die Van Es zet met het
is die uitsluiting van de regering in feite
ontwikkelen van dit model zijn wel erg
dus een formaliteit. Juist deze vewlechting van Nationale Partij, regering en
groot. Opmerkelijk is dat de auteur rebedrijfsleven - die Van Es zelf impliciet
gelmatig continua ontwerpt om theoretisignaleert zou onderhandelingen minder
sche concepten van anderen te nnanceren. Wanneer hij hier de suggestie wekt
doorzichtig maken dan Van Es in zijn
dat compromis, consensus en uiteengaan
studie doet voorkomen. Overigens zon
of tegenwerken de logische uitkomsten
het meer voor de hand liggen de militante
zijn van onderhandelingen, blijft een
Afrikaner Weerstands Beweging van
vijfde mogelijkheid buiten beeld: onderonderhandelingen uit te sluiten dan de
handelingen slepen zich voort omdat &&n
regering.
of meer partijen belang hebben bij het
Inzake het afspreken van feiten poniet of op een veel later tijdstip bereiken
neert Van Es twee belangrijke kwesties.
van een resultaat. En juist deze situatie is
Ten eerste moeten de partijen bet eens
typerend voor Zuid-Afrika. Hierop kom
worden over de effecten van de aanwezigheid of afwezigheid v a n m a t i o n a ik later terug.
Ie ondernemingen (MNOs). De auteur
Naast (situationele voorwaarden
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verwacht dat alle partijen zullen erkennen
dat het vertrek van MNO's het land in
grote economische chaos zou brengen.
Tweede kwestie is de vraag wat de
zwarten z&lfwillen Aan de hand van de
resultaten van het onderzoek van Harari
en Beaty toont Van Es aan dat een groeiende meerderheid der zwarten voorstander is van voorwaardelijke desinvesteringen. Interventies, gericht tegen het
systeem van apartheid, zouden slechts
dan effectief zijn als tevens de positie van
zwarten als werknemer, consument en
staatsburger wordt verbeterd.
In de Zuidafrikaanse situatie onderscheidt Van Es drie soorten belangen. In
de eerste plaats zijn er gemeenschappelijke belangen. Alle partijen zouden een
gezamenlijk positief belang hebben bij
stabiele productieverhoudingen en een
gezonde economie. Vanwege een toekomst~gtekort aan witte kandidaten zouden grote aantallen zwarten moeten worden opgeleid tot managers. In de tweede
plaats zijn er belangen die verschillen,
maar niet hotsen. Het bedrijfsleven heeft
er belang bij dat er een einde komt aan de
internationale sancties. Meewerken aan
de opbouw van een democratisch ZuidAfrika zou hun reputatie ten goede komen. De zwarten zouden belang hebben
bij erkenning van hun rechten en bij
'geestelijke compensatie', die zij in de
vorm van donaties, solidariteitsacties en
culturele bijdragen vanuit het buitenland
zouden kunnen verwerven. Deze belangen botsen niet met elkaar. Tenslotte onderscheidt Van Es belangen die verschillen en botsen. De zwarten hebben
belang bij een snelle verwezenlijking van
hun rechten, die in materiÃ«lcompensatie
tot uitdrukking moet komen. Het is in het
belang van de blanken dat dit niet met
terugwerkende kracht gebeurt, "zodat
hun aandeel aan het tot stand komen van
de huidige Znidafrikaanse economie niet
wordt gebagatelliseerd" (69). De vraag is
of Van Es zelf hier niet de rol van de
zwarten als goedkope arbeidskrachten
bagatelliseert. Hoe dan ook, een com-

promis zou volgens Van Es gevonden
kunnen worden in een omvangrijk programma van positieve actie. De overheid
zou een fonds kunnen oprichten voor
zwart ondernemerschap en bedrijven met
meer dan 60% zwarten in dienst met
belastingvoordelen kunnen belonen.
staatsbedrijven met een zelfde zwarte
bezettingsgraad zouden geprivatiseerd
kunnen worden. Ook de MNO's zouden
op kunnen treden als morele actoren van
betekenis. Naast een duidelijke politieke
en economische stellingname inzake de
huidige politieke ontwikkelingen zouden
ze positieve actie in hun eigen sociale
beleid kunnen voeren. Scholing voor
zwarte werknemers en hun familie, en
verbeteringen in hun huisvesting behoren
tot de mogeh.jkheden. Bovendien zouden
zij kunnen meewerken aan het opstarten
van nieuwe ondernemingen voor zwarten.
< ,
'
Is Van Es niet al te optimistisch
wanneer hij zijn ethiek van belangen op
de Zuidafrikaanse situatie toepast? Het is
de vraag of de behoefte aan hoger geschoolde zwarten zo groot is dat zo'n
verstrekkend programma van positieve
actie een realistische uitkomst is van de
onderhandelingen. Waarschijnlijker is
dat een deel goede zwarte leerlingen zal
mogen doorstromen naar kwalitatief
goed hoger onderwijs, al dan niet 'gemengd'. Een groot optimisme klinkt ook
door in Van Es' uitgangspunten. E6n van
zijn belangrijkste premissen is dat alle
partijen hun eigenbelang formuleren, en
dat de deelnemers in alle oprechtheid
naar compromissen streven. Dat het iemands eigenbelang is om weliswaar te
onderhandelen maar deze onderhandelingen moedwillig te traineren uiteraard
zonder dit vooraf te melden lijkt in het
model van Van Es ondenkbaar. Toch
wordt inmiddels vrij algemeen erkend dat
president De Klerk in zijn politiek ten
aanzien van het ANC een tweesporen
beleid volgt: besprekingen enerzijds, ondermijning door het aanwakkeren van
geweld in samenwerking met Inkatha
/
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anderzijds. Ook machtsverscinllen tussen
diverse onderhandelaars verdwijnen in
Van Es' model naar de achtergrond. In
Zuid-Afrika wonen ongeveer vijf miljoen
blanken en ongeveer dertig miljoen
zwarten. Toch zal niemand ontkennen
dat de Nationale Partij over meer mogelijkheden beschikt dan het ANC om een
voor haar gunstige uitkomst van onderhandelingen te bereiken. Doordat de media in Zuid-Afrika vrijwel geheel in handen zijn van de Nationale Partij en het
bedrijfsleven, heeft de Nationale Partij
veel betere mogelijkheden om de publieke opinie te heÃ¯nvloededan het ANC.
En dat is nog maar Ã©Ã
van de machtsbronnen van deze partij. Het is zeer wel
mogelijk dat de Nationale Partij uit de
onderhandelingen die nu worden gevoerd een soort veto-recht voor de
blanke minderheid zal weten te slepen.
Of MNO's werkelijk als morele actoren
op zullen treden is ook de vraag. In de
ontwikkelingstheorie'n die de relaties
tussen de eerste en derde wereld verklaren, worden MNO's in de eerste plaats
gezien als actoren die hun winst maximaliseren en zeker niet als voorvechters
van vrije, democratische samenlevingen.
(3) Van Es constateert echter een groei
van kritische bewegingen die zich op
morele basis profileren, en verwacht dat
kritiek en controle op MNO's in ZuidAfrika zullen toenemen. Bovendien signaleert hij een toename van democratiseringsprocessen, die een cultuur van onderhandelen stimuleren. MNO's kunnen
zich volgens Van Es niet blijven verplaatsen, en deze ontwikkelingen rechtvaardigen terecht enig optimisme over
de toekomstperspectieven voor een
ethiek van belangen.
Van Es heeft gelijk dat in de Zuidafrikaanse situatie onderhandelingen over
rechten onvruchtbaar zouden zijn. Toch
lijkt zijn ethiek van belangen niet hele-
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maal los te staan van de traditionele
ethiek. Wanneer alle deelnemers hun gemeenschappelijke belangen onderkennen
en strategisch willen handelen, is er dan
al geen sprake van een algemeen erkend
recht voor zwarten op compensatie en
een morele veroordeling van apartheid?
Met andere woorden: kunnen onderhandelingen op basis van de ethiek van bela;gen_~etpas_worden gevoerd wanneer
de d e e l n e ~ d p a r t i i e nelkaars funda-

mentelemhten.~ieLlanger-eisten?
Van Es daarentegen lijkt er van uit te
gaan dat zijn ethiek van belangen uitkomst biedt in situaties waarin rechten
onverzoenlijk zijn. Mijns inziens kunnen
de door Van Es beoogde onderhandelingen in de Zuidafrikaanse situatie pas op
gang komen als apartheid door alle partijen als moreel verwerpelijk wordt bestempeld. Voorzover apartheid moreel
wordt afgekeurd heeft deze veroordeling
niet hij alle partijen evenveel diepgang.
Niet alleen de morele verwerpelijkheid,
ook het economisch faillissement en het
binnen- en buitenlands verzet tegen de
apartheid hebben er toe geleid dat grote
delen van de Zuidafrikaanse samenleving
vinden dat aan apartheid een einde moet
komen. De hier geuite kritische kanttekeningen ten spijt moet toch worden geconcludeerd dat alle partijen op de een of
andere manier zullen moeten onderhandelen over de toekomst van Zuid-Afrika,
en het zou zeer aanbevelenswaardig zijn
als zij dat volgens Van Es' ethiek van
belangen zouden doen.
Het zou zeker de moeite waard zijn
als Van Es dit model verder uitwerkt. In
de hedendaagse Nederlandse sociale filosofie en ethiek lijkt iedereen zich te
storten op de ontwikkeling van een negatieve heuristiek. Van Es dwingt dan
ook respect af door op zoek te gaan naar
een positieve heuristiek. Het getuigt immers van lef als een hedendaags filosoof
zoekt naar oplossingen voor problemen!

Tussen verstilling en kritiek
Eric Bolle over architectuur en
filosofie

Recensie van: Eric Bolle, Tussen. Tussen architectuur en filosofie. VUB Press
Brussel 1992. ISBN 90 5487 005 2.
Eric Bolle is Ã©Ã©nv
de weinige Nederlandse filosofen die zich al sinds jaar en
dag intensief met de architectuur en de
architectuurkritiekbezighouden. Zijn bevlogen stellingname in uiteenlopende debatten op het grensvlak, het 'tussen', van
filosofie en architectuur, was her en der
verspreid tevinden in bladen als Archis,
Museumjournaal, De Architect, Lier en
Boog en weer elders. Tussen is geen
simpele verzameling van die artikelen en
essays, maar een poging om, door hen
geheel opnieuw te bewerken en aan te
vullen met nieuwe stukken, een coherente filosofische visie te formuleren op
de hedendaagse architectuur. Bolle gaat
het er daarbij, naar eigen zeggen, om van
dat zogeheten 'tussen' iets meer te maken
dan de uitdrukking van een eenvoudige
interdisciplinariteit' het gaat om een hele
esthetica van 'het tussen*,waarin wordt
getoond "hoe architectuur en filosofie elkaar wederzijds uitdagen bij gelijktijdige
handhaving van hun autonomie als intellectuele discipline (..) filosofisch geschoolde ontwerpers zijn betere ontwerpers omdat zij over meer ideeen
beschikken om betere beelden te genereren en daar over na te denken." [p. 81
Hoe het andersom verloopt, dat wil zeggen of architectonisch geÃ¯nformeerdfilosofen ook betere denkers zijn, geeft de
auteur niet aan, maar zo erg is dat niet.
Bolle bewijst met zijn boek niet zomaar
de zoveelste belerende wijsgeer te zijn,
die zich uit de hoogte uitlaat over een
andere en nederiger discipline. Hij heeft

zich werkelijk in architectuur en architectuurkritiek verdiept, vergelijkt de inzichten van architecten als Mies van der
Rohe, Libeskind of Eisenman met die
van filosofen als Heidegger, Jiinger of
Derrida en gunt heide disciplines hun
volle zelfstandigheid.
Ook in een aantal andere opzichten is
Tussen een geslaagd boek. Bolle schrijft
over het algemeen helder, is zeer royaal
in het introduceren en toelichten van het
werk van uiteenlopende denkers en
bouwmeesters. Terwijl hij dus ruimschoots voldoet aan didactische vereisten, slaagt hij er bovendien in een eigen
positie in te nemen ten opzichte van de
diverse besproken auteurs. Ook dat is,
zeker in de Nederlandse filosofie, uitzonderlijk, vooral wanneer je rekening
houdt met het gegeven dat Bolle wel degelijk zwaar leunt op met name de
Heideggeriaanse erfenis. Toch heb je
nooit het gevoel de zoveelste Heideggerexegese of erger nog: Heidegger-toepassing te lezen. Integendeel, de auteur
maakt je deelgenoot van een open gesprek met uiteenlopende denkers, waarin
zijn eigen positie allengs profiel krijgt.
Het gaat kortom om een waardevolle bijdrage aan het debat op het grensvlak van
architectuur en filosofie, die het vooral
verdient als uitgesproken stellingname
serieus te worden genomen. Ik zal dat
hier dan ook proberen te doen en mijn
bespreking zoveel mogelijk opbouwen
als een discussiebijdrage. Want naast lof
en bewondering voor het boek als zodanig, heb ik inhoudelijk 6611 belangrijk
bezwaar tegen de daarin ingenomen filosofische positie. Heel grof genomen bevindt ook Bolle's filosofische stellingname zich in een soort 'tussen', een plek
tussen een alomvattende cnltuur- of beschavingskritiek enerzijds en een meditatieve, naar ascese en distantie neigen&
filosofische houding anderzijds. Ik bevind me in & moeilijke positie dat ik veel
van zijn kritiek intuÃ¯tiegeneigd ben te
delen en daarnaast geen absolute bezwaren heb in te brengen tegen zo'n op me-

ditatie en verstilling gerichte houding.
Mijn bezwaren gaan echter stuk voor
stuk terug op de zich al lezende onwillekeurig ontwikkelende indruk dathet
open gesprek dat Bolle voert steeds weer
uitmondt in een uiterst definitieveen absolute positie, dat, anders gezegd, juist
in de omvattendheid van de kritiek en de
distantie van het meditatieve een gemeenschappelijke kern ligt verborgen,
Die kern vormt mijn steen des aanstoots.
Ik denk dat beide polen elkaar in evenwicht houden, of beter: elkaar oproepen.
Door de omvattendheid van de kritiek
wordt de distantie van de meditatie als
het ware geÃ¯nstigeerdBolle's stellingname loopt daarmee het risico zich in
plaats van 'tussen' juist 'buiten' de
lopende discussies en controverses te
manoeuvreren Dat zal ik in het hiemavolgende verduidelijken.
Bolle's essays schommelen, zoals gezegd, in een 'tussen'; in de twintigste
eeuw oscilleert de architectuur tussen
utopie en nostalgie, tussen het ontwerp
van een radicaal nieuwe stedelijkheid of
een nieuwe invulling van onze concepties
van het wonen enerzijds, en een weemoedig terugverlangen naar vaste grond
onder de voeten, naar 'worteling', naar
een plek die een thuis is. In plaats van
zichzelf aan &n van beide polen uit te
leveren, tracht Bolle de spanning van die
tussenpositie vast te honden. Zo slaagt
hij erin van uiteenlopende auteurs duidelijk te maken dat zij zich op vergelijkbare
wijze in zo'n dubbelzinnige positie ophouden: het denken van de architectuwtheoreticus Paul Virilio ontwikkelt zich
"tussen theologie en techniek", dat van
Heidegger "tussen planning en po'zie",
dat van de deconstructivisten "tussen
heimwee en ontheemding", dat van
Jiinger tenslotte "tussen mythe en
machine" [p. 71.
Het duidelijkst wordt het 'tussen'
uitgewerkt in de twee essays over het
deconstructivisme in de architectuur.
Bolle signaleert drie grote stromingen in

het huidige architectuurdebat. die hij tegen elkaar afzet op het punt van hun
verhouding tot het cruciale thema van
de plek. Het kritisch regionalisme van
onder andere Kenneth Frampton wordt
gekenmerkt door het zoeken naar het
eigene van een stad of streek en door de
poging om de oorspronkelijke (betekenis
van de) plek te herstellen in verzet tegen
de kapitalistische mono-cultuur. Het
postmodernisme van onder andere
Charles Jencks en Paolo Portoghesi en
filosofen als Vattimo en Lyotard, acht
een dergelijk herstel van de oorspronkelijke plek onmogelijk en vat de plek op
als een theater, waarin zij allerlei historische stijlvormen een maskerade laten
opvoeren. De deconstmctivisten (zoals
de architecten Peter Eisenman, Bemard
Tschumi en Daniel Liheskind en de filosoof Jacques Demda) kiezen nog radicaler hun uitgangspunt in de ontbinding
van de plek (onder architecten wordt
vaak gesproken van de 'decontextualisering' van de bouwkunst) onder invloed
van uiteenlopende processen, zoals het
grootschaliger en anoniemer worden van
de sociale werkelijkheid, de opkomst van
'ontruimtelijkte' technologieÃ«(informatica, telematica) en de overheersende rol
van verkeer en snelheid in moderne
economieÃ«nHun architectonische ontweippraktijk is een antwoord op dit onthindingsproces, niet als een in nostalgie
wortelende kritiek of als een pluralistisch
spel, maar als een poging "een concrete
en geldige gestalte te geven aan de
plaatsloosheid en het dolen van de
mens " [p. 591 Ieder mens is een balling
en ontheemding is de condition humaine
bij uitstek.
Bolle's sympathie ligt nadrukkelijk
bij de deconstmctivisten en wel omdat zij
elke illusie van een terugkeer naar een
oorspronkelijke menselijke maat in het
bouwen van de hand wijzen. De kritisch
regionalisten wordt impliciet juist een
onkritisch verzet tegen de moderniteit
verweten en de postmodernisten krijgen
in een ander essay het verwijt een al te

makkehjk en vrolijk oplossingsdenkente
bedrijven. Even sterk keert Bolle zich
tegen Heidegger-exegeten, die de Duitse
filosoof als een denker van de heimwee
(naar het Zijn, naar het oorspronkelijke
wonen, etc.) lezen. Volgens Bolle gaat
het bij Heidegger echter niet om heimwee, maar om een afscheid. In dat afscheid 'denkt' Heidegger naar dit Zijn
'aan'. Dit aandenken moet niet als
nostalgie maar als rouw worden opgevat
In het verlengde van dit rouwproces
dient de intellectueel, c.q. de aidÅ¸tect de
filosofische verantwoordelijkheid te nemen om "de culturele crisis en het
nihilisme te doorstaan, zonder te trachten
er een oplossing voor te vinden of genoegen te scheppen in de huidige
verwarring." [p 821 Op die wijze nemen
de decon~t~ctivisten
volgens Bolle inderdaad "de verantwoordelijkheid voor
de ontheemding op zich" [p. 611, juist
door de verantwoordelijkheid voor de
huisvesting te weigeren. Zo wordt de architectuur in plaats van een 'vertoog over
het bouwen' nu een 'vertoog over de
vraag hoe de moderne stad de mensen
verstoot'. De architect bevindt zich tegenover een technologie, die ontwortelt,
verstoot en uitsluit, die anonimiseert en
disciplineert en staat voor de taak om de
rechten van de 'onderdrukte pool in de
hiÃ«rarchiete herstellen. En het mag dan
ook niet verbazen dat de deconstmctivistische architecten minder bouwmeesters
dan kritische tekstproducenten zijn. Zij
zijn dit onder meer omdat zij weigeren
een museale rol te spelen: de rol van ornamentenhouwers in een sociale werkelijkheid waarin het 'echte' houwen in het
teken van de anonimiteit en de ontheemding staat. En wie de geruchtmakende tentoonstelling van de deconstructivisten in het MOMA te New York
(1988) heeft gezien, zag dan ook geen
maquettes van gehouwen, maar vooral
van fragmenten, van half verdwijnende
objecten, en van constructies die elke referentie naar 'woning' of 'behuizing'
nadrukkelijk afwijzen. Deze architectuur

van de ontheemding is net als Demda's
deconstructivisme een poging het traditionele systeem (van het bouwen, van de
metafysica) te doorbreken door het fragment (bij Derrida bijvoorbeeld het aforisme) als autonoom te aanvaarden en te
bevestigen. Zo bevindt het deconstructivisme zich permanent tussen de illusie
van een terugkeer naar een verondersteld
volkomen 'wonen' en een even volkomen gesloten systeem van modernisering
als een tragisch vertoog van het
fragment, of zoals Daniel Libeskind het
noemt, van de instabiliteit van de ruimte.
Een grote variatie aan labels van dit type
architectuur passeert de revue: architectuur van de alteriteit. architectuur als
palimpsest, architectuur van het afwezige
en het dolen, etcetera.
Bolle's verdediging van het deconstructivisme wortelt vooral in de waardering die hij heeft voor zijn radicaliteit:
alleen de deconstructivistische architectuur is werkelijk 'democratisch'; immers
alleen zij wijst elke privilegiÃ«rin van
specifieke plekken af, weigert ieder onderscheid tussen autochtoon en vreemdeling en verklaart ieder mens tot balling.
Het deconstructivisme heeft van de
architectuur pas echt een 'planetaire'
onderneming gemaakt, die van Bolle de
opdracht krijgt "de nieuwe ruimte-tijd
van de gedematerialiseerde wereld" te
ordenen en te structureren. [p. 731 Wat
we ons hierbij echter concreet moeten of
mogen voorstellen, blijft onduidelijk.
Tegen de wereldomspannende dimensies
die Bolle de deconstructivistische architectuur toeschrijft, steekt de feitelijke
betekenis van de tractaten van TschumÃ
of Liheskind nogal schril af. Hun werk
'protest-architectuur' noemen zou wat al
te denigrerend zijn, maar dat het hen er
voor alles om te doen is een debat gaande
te houden of te instigeren en dat zij dat
onder andere middels hun ontwerpschetsen doen, is een hetere aanduiding van
hun betekenis dan te spreken van 'planetaire' architectuur. Bolle doet eigenlijk
ook te weinig recht aan de beide andere

besproken stromingen: het kritisch regionalisme is minder een simpele vorm
van 'heimweer-architectuuren veel meer
een kritische amendering van de Moderne Beweging (een kritiek op het al te
globale of planetaire functionalisme, op
de a-historische dimensies ervan). En het
postmodernisme is niet alleen vrolijke
affirmatie van het bestaande en oppervlakkige ornamentenarchitectuur.Jencks
benadrukt zulke serieuze zaken als het
talige karakter van de architectuur en de
poging van het postmodernisme een architectuur te ontwikkelen die de communicatie met het publiek weet te hervinden, die door de Moderne Beweging
langdurig werd verstoord. Goed, dit leidt
soms tot compromissen-architectuur en
tot eklekticisme, maar niet per definitie
tot maskerades of tot musealisering.
Bolle lijkt echter meer te voelen voor een
alles-of-niets houding en de vraag is nu
of hij erin slaagt zo'n houding filosofisch
te verantwoorden. Hij opteert voor een
tragisch levensbesef en een voorname,
aristocratischedistantie van waaruit verstilling en meditatie wordt gezocht. In die
meditatie stijgt de filosoof boven de
chaos van de poststedelijke cultuur uit en
vindt hij "het wezen van de mens [in] het
wezen van het wonen en het wezen van
de po'zie als het laten-wonen". [p. 941
Dit is geen overdreven beschrijving van
Bolle's positie, maar precies wat er in het
boek gebeurt. Als het wezen van de
mens in het wezen van het wonen gezocht moet worden (Heidegger) en de
moderne wereld slechts uit ontheemden
bestaat en de functie van de moderne
techniek slechts bestaat in voortdurende
ontheemding en uitstoting, dan kom je
haast vanzelf uit op een tragische filosofie, die uit de ontheemding de meest
radicale consequentie trekt, het klnizenaarschap. Vandaar Bolle's bewondering
voor Mies van der Rohe, die zich tracht
te wapenen tegen de anonimiteit van de
moderniteit door gebouwen te ontwerpen, die in al hun (anonieme) voornaamheid "de stad op een afstand" hou-

den. [p. 1401 In die distantie zien Mies'
gebouwen er vanaf een beeld op te roepen en "representeren zij [zo] de stilte".
[id] Mies wilde het publiek via zijn gebouwen niet aan de stad hechten, maar
het juist ontslaan van de plicht op de stad
in te gaan. Impliciet wijst Bolle Mies hier
aan als medeverantwoordelijk voor het
verstotingsproces dat moderne steden
aanrichten en waartegen de deconstroctivisten architectonisch te hoop lopen. En
dit bevestigt mijn eerder geuite kritiek dat
Bolle een positie inneemt die zijn eigen
tegenstander schept: door de radicaliteit
van de filosofische distantie worden alle
katten grauw, en omdat alle katten grauw
zijn geworden, moet de filosoof als tragische enkeling het hooggebergte van
Nietzsche of het woud van de dichtende
denker invluchten. Zo is het verklaarbaar
dat voor Bolle de politieke vluchteling en
de internationale jet-set allebei even ontheemd zijn - en is het begrijpelijk dat
sommige deconstructivisten graag bouwen voor ontheemde zakenlieden in
Hong-Kong. Zo is het verklaarbaar dat
Bolle's beschrijvingen van de moderne
werkelijkheid even anoniem en vlak zijn
als die werkelijkheid zelf volgens hem is.
Hoezeer ik intuitief sympathiseer met zijn
analyse van de 'ontruimtelijking' van
onze cultuur, van de anonimiteit en de
opkomst van wat Bolle in zijn Virilioessay een 'transpolitieke orde' noemt,
waarin het sociale niet meer is dan een
proeftuin in plaats van de bestemming
van de mens. het staat er allemaal te
nonchalant, te willekeurig en te stellig.
En in de passages waarin Bolle's betoog
meer 'menselijke' dimensies aanneemt,
zijn zijn opmerkingen gratuit, zoals aan
het slot van het eerste (en minste) essay,
over Nietzsche en Foucault, waar hij de
hoop uitspreekt dat de architectuur een
bijdrage zal leveren aan de acceptatie van
de andersheid van gekken en delinquenten. Het hadden de woorden van de minister van WVC kunnen zijn geweest.
Maar Bolle zou dan ook graag zien dat de
dichter weer tot leidsman van zijn volk

wordt ...
Opvallend is dat in een boek dat een
lans breekt voor het fragmentarische, het
aforistische en de alteriteit, uiteindelijk
een uiterst omvattende en ieder haarscheurtje of breukje vermijdende visie op
onze planetaire werkelijkheid wordt ontvouwd. Als Bolle trouw was gebleven
aan zijn deconstructivistische intenties,
dan had hij zijn eigen gedistantieerde
wereldbeeld ook moeten deconstrueren.
Nu krijg je allengs het idee dat met de
door Bolle beschreven moderniteit ttagisch is, maar vooral de positie van de
'dichtende denker'. Want als je 'altenteit'
serieus neemt, dan kom je van je berg af,
ga je de markt op, en meng je je onder de
anderen. Zoiets als wat sommige postmoderne architecten deden en doen. Als
je andersheid serieus neemt, dan hen je
niet vies van compromissen. En dat lijkt
me nu precies de centrale zwakte in de
positie van Bolle Het is een zwakte die
leidt tot zinnen als deze: "Ik geloof dat
het probleem van onze eeuw is, de juiste
houding te vinden om met de techniek
om te gaan. Techniek daarbij in de ruimste zin des woords begrepen als macht,
als het vermogen om te beschikken over
alles wat is." [p. 961 Als je goed leest,
dan zie je dat hier niets meer staat.
Tot slot een enkele opmerking over
Heidegger. Bolle's bespreking van
Heideggers H6lderlin-commentaar IS uiterst genuanceerd en heel functioneel in
de context van de beschouwing over het
wonen ende architectuur. De tekst wordt
echter hevig ontsierd door de manier
waarop Bolle voor de zoveelste maal
Heidegger meent te moeten beschermen
tegen de beschuldigingen van diens nazisympathieh. Enerzijds geeft Bolle toe,
dat hij tegen de kritiek van Denida op
Heideggers rectoraatsrede uit 1933 niets
heeft in te brengen, om vervolgens echter
te stellen dat we nog steeds niet weten
waar we met Heidegger aan toe zijn,
omdat zijn werken nog steeds niet volledig zijn uitgegeven. Dai is de meest kin-
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derachtige uitvlucht die ik op dit gebied
ken. Het wordt nog erger wanneer Bolle
beweert dat het HGlderlin-commentaar
eigenlijk een politiek document is, dat "om het maar eenvoudig te zeggen - had
moeten concurreren met Hitlers Mein
Kampf." Hier neemt de onkritische bewondering voor Heidegger pathetische
vormen aan. En waarom is het verleden
van Paul de Man "min of meer"
antisemitisch? Is het een onsje meer of
een pondje minder? Het zijn meer dan
ontsierende missers, ze maken deel uit
van de minder sympathieke kant van de
filosofische voornaamheid, die Bolle
vaak welsprekend en soms overtuigend
verdedigt, maar die behalve tot verstilde
meditatie ook soms leidt tot een naÃ¯e
soort minachting voor gezond verstand
en politieke werkelijkheidszin. En dat is
jammer voor een hoek dat ons zo vol
overtuiging de virtuele werkelijkheid van
de cyberpunks heeft binnengevoerd.
De flexibiliteit van
sense

common

Marianne Boenink

Recensie van: Stuart Hall, Het minimale
zelf en andere opstellen. SUA, Amsterdam 1991. 214 p., f 45,-.
Mr. G.B.J. Hilterman is niet de enige
beoefenaar van het genre. Op straat, in
de trein, in de facultaire koffiekamer of
bij de groenteboer kun je regelmatig
(fragmenten uit) conversaties opvangen
waarin de toestand in de wereld in vijf
minuten wordt besproken. De prijs van
witlof (om maar even hij de groenteboer
te blijven) wordt in zulke gesprekken
moeiteloos gekoppeld aan de stank van
de biobak die onlangs is geplaatst, de
onwil van werklozen om in de tuinbouw

te gaan werken, het uitzonderlijk warme
weer van de laatste tijd, het gat in de
ozonlaag, de komende vakantie aan de
Costa del Sol en de te lage AOW, om te
besluiten met de opmerking dat we toch
allemaal weten dat de regering nergens
iets aan doet. De uitspraken in zulke
conversaties lijken ontleend te worden
aan vaste repertoires, die voor alle deelnemers aan de conversatie bekend en
vanzelfsprekend zijn; de gesprekken
hebben vooral een bevestigende, geruststellende functie.
De in zo'n gesprek circulerende repertoires zijn echter meer dan ingredienten voor een voorspelbare conversatie; ze
maken deel uit van wat wel 'common
sense' genoemd wordt. Ze hebben
vooral een praktisch karakter: het zijn de
interpretatiekadeis waarmee mensen zich
in de wereld oriEnteren en op basis
waarvan zij handelen, met alle verstrekkende gevolgen van dien. In het intellectuele taalgebruik heeft het begrip
common sense vaak een denigrerende
klank, dat is echter niet het geval in de
bundel Het minimale zelf en andere opstellen van de Blitse socioloog Stuart
Hall De bundel omvat een interview met
Hall en 9 opstellen die hij in de jaren '80
schreef, onder meer over media-onderzoek, over het Thatcherisme en de opkomst van nieuw-rechts in Engeland, en
over identiteit en etniciteit. Bij al deze
thema's blijkt Halls interesse voor de
common sense meer of minder expliciet
een rol te spelen.
Common sense is bij Hall niet, zoals
onder meer bij Kant, een specifiek vermogen tot oordelen (de sensus communis), maar de resultante van een proces
van hetekenisverlening. In het voetspoor
van Gramsci vat Hall common sense zeer
breed op als een amalgaam van (vaak
inconsistente) cognitieve en morele opvattingen over onze alledaagse wereld,
die door een groot aantal mensen vanzelfsprekend worden geacht. Ze omvat
de levenswijsheden, populaire moraal en
waarheden 'als koeien' van een ged

meenschap, die de gedeelde wereld begrijpelijk en handelbaar maken. Ze constitueert zoals gezegd de dagelijkse
praxis en wordt op haar beurt daardoor
weer veisterkt.
Het begrippenkader waarmee Hall
zijn analyses verricht, wordt het duidelijkst uiteengezet in hoofdstuk 3' 'De
herontdekking van ideologie De terngkeer van het verdrongene in mediastudies'. Hall beaamt hierin de opvatting
dat onze dagelijkse ervaring niet gelijk
gesteld moet worden aan taal, maar wel
alleen door middel van die taal betekenis
verkrijgt. In taal is echter altijd ruimte
voor meerdere interpretaties van een ervaring of gebeurtenis, zodat hetekenisproductie een proces impliceert waarin
verschillende interpretaties elkaar hun
adequaatheid betwisten. Wanneer een
interpretatie door een grote groep mensen
als de meest adequate erkend wordt,
krijgt zij het predikaat 'natuurlijk' of
'waar' en gaat ze deel uitmaken van de
vanzelfsprekendheden van de common
sense. Opvattingen die op een gegeven
ogenblik tot de common sense gerekend
worden, moeten echter voortdurend
strijd leveren met alternatieve interpretaties om deze status te handhaven. Het
amalgaam aan opvattingen dat tesamen
de common sense uitmaakt is dus steeds
in beweging: nieuwe opvattingen vervangen oudere of worden aan het
bestaande corpus van de common sense
toegevoegd. Dat wil zeggen dat de common sense niet statisch, maar flexibel is.
Voor Hall is de strijd om de common
sense steeds gekoppeld aan concrete
maatschappelijke groepen. In hun pogingen zoveel mogelijk instemming met
hun inteipretatiekader(en de daarbij behorende praktijken) te mobiliseren, hanteren deze groepen soms een ware infiltratietactiek. Termen die aanvankelijk
door de tegenstander werden gebruikt,
worden overgenomen en binnen het eigen referentiekader opnieuw gearticuleerd. De manier waarop de term 'zwart'
door de betrokkenen van zijn negatieve
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lading is ontdaan en van toepassing is
verklaard op al diegenen die door de
westerse cultuur worden gemarginaliseerd, is daar een voorbeeld van. evenals
de succesvolle overname en omkering
van de connotatie van het label 'politically incorrect' door conservatieven in de

vs.

In de moderne tijd lijken minder zaken dan ooit nog vanzelf te spreken. Dat
wil volgens Hall echter niet zeggen dat
de common sense alleen nog maar afbrokkelt; ze heeft ook belangrijke potentiele steunpilaren gekiegen in de gedaante
van de massamedia. Veel radio- en tvprogramma's sluiten nauw aan hij wat al
als common sense functioneert en spelen
daardoor een actieve rol in de versterking
van de heersende opinies. Dat geldt voor
het journaal en voor radiopresentatoren
als Wim Bosboom (kampioen van de
common sense met het stellen van vragen
in de formule "Maar we weten toch
allemaal dat.. "1, maar ook voor een
veelbekeken serie als Medisch Centmm
West. Hoewel de media zijns inziens wel
degelijk een voorkeur vertonen voor
breed geaccepteerde opvattingen (de
strijd om de kijkcijfers is &Ã©van de
factoren die daaraan ten grondslag liggen), zijn ze volgens Hall met zonder
meer het doorgeefluik voor heersende
opinies en is de relatie tussen prograrnma-inhoud en interpretatie door de kijker
evenmin eenduidig. Om zicht te krijgen
op de daadwerkelijke macht van de media moeten deze volgens Hall geconceptualiseerd worden als actieve betekenisproducenten, die een belangmk aandeel
hebben in de strijd om de common
sense. Alleen concrete analyse van de
voorwaarden waaronder een programma
wordt gemaald, van de interpretaties die
er in naar voren worden geschoven, en
van de daadwerkelijke receptie door het
publiek, kan duidelijk maken hoe dit
proces van betekenisproductie precies in
zijn werk gaat en hoe ver de invloed van
de media strekt.
Inmiddels is er al heel wat interessant

media-onderzoek in de lijn van deze
opvattingen verricht. (1) Door het ontbreken van concrete voorbeelden blijft
Ã©Ã
en ander in dit hoofdstuk helaas tamelijk programmatisch en abstract. Daar
komt nog bij dat het hoofdstuk over de
media in terminologie van alle opstellen
het sterkst leunt op een niet geheel onproblematisch zeventiger-jaren-jargon:
Marx, Gramsci en Althusser zijn voor
Hall nog altijd belangrijke bronnen. Zijn
pogingen om de dubieuze associaties die
aan sommige van deze termen kleven te
vermijden door ze waar nodig te herintevreteren zijn lofwaardig, maar niet aluid even geslaagd.
Met name het veelvuldig gebruikte
begrip 'ideologie' demonstreert hoe problematisch zulke pogingen tot herschrijving zijn. Door ideologie in eerste instantie op een tameliik klassieke manier
te definiEren als "een zodanige representatie van de orde der dingen dat de beperkingen van die orde omgeven worden
met natuurlijke of goddelijke onvennijdelijkheid, zodat zij natuurlijk en universeel gaan lijken, samenvallend met de
werkelijkheid zelf' (p.74), weet Hall de
vermeende determinatie van ideologie
door klasse, machtspositie of andere externe factoren buiten de deur te houden,
terwijl het kritische potentieel van het
begrip ideologie behouden blijft. Het
cruciale criterium is of iemand zijn werkelijkheidsinterpretatie laat voor wat die
is: een interpretatie met relatieve geldigheid. De mogelijkheid van een niet-ideologisch vertoog verdwijnt echter geruisloos op het moment dat Hall instemt met
de stmcturalistische verbreding van het
ideologiebegrip tot een (historische) "inventans" (p.83) of "grammatica" (p.82),
volgens welke de werkehjkheid gecodeerd wordt. Volgens deze optiek heeft
ieder vertoog een ideologische werking,
omdat het altijd de meerduidigheid van
de realiteit tot &n inteipretatie reduceert.
1

Een Nederlands voorbeeld is Ion Ang, Het

geval Dallas. SUA Amsterdam 1982.

Hall waak er wel voor ideologie en taal
zonder meer samen te laten vallen, omdat
talige subjecten, ook als zij zich reeds
een bepaald vertoog eigen gemaakt hebben, zich nog altijd gewonnen kunnen
geven voor een ander vertoog (p.92). Hij
verzuimt echter aandacht te besteden aan
de vraag hoe deze subjecten dan onderscheid maken tussen de vertogen, waardoor het kritische element geheel uit rijn
ideologiethwrielijkt te verdwijnen.
Dat Hall er wel degelijk van overtuigd is dat mensen best meer en minder
ideologische vertogen kunnen onderscheiden, blijkt in zijn opstellen over het
Thatcherisme. Hall analyseert daar hoe
Thatcher de common sense in Engeland
met succes heeft weten te beÃ¯nvloeden
Zijns inziens hebben Thatcher c.s. een
samenhangend interpretatiekader weten
te bieden aan ervaringen waarvoor La"
bour geen oog had en waarvoor de oude
interpretatiekaders niet meer voldeden.
De Tory's speelden in op gevoelens van
vervreemding van de politiek en van teloorgang van traditionele morele zekerheden; zij associeerden die gevoelens met
het door Labour gevoerde beleid en boden alternatieve oplossingen aan. Hall
maakt op een mooie manier inzichtelijk
hoe bij de constructie van het conservatieve vertoog gebruik werd gemaak
van bepaalde personages: zo werd de
figuur van 'de bezorgde onder' ingezet
tegen de anti-autoritaire (en uiteraard
linkse) onderwijzer en werd 'moeder de
vrouw' (als hoedster van de moraal en
als degene die de waarde van geld kent
door haar dagelijkse boodschappen) tegenover feministische, lesbische en werkende moeders en tegenover de spilzieke
staat gesteld.
Hall wil echter meer dan alleen
Thatchers succes beschrijvend analyseren: rijn analyse moet de weg banen voor
een nieuwe linkse strategie die wel tegen
het Thatcherisme is opgewassen Daartoe
moet hij zich uitspreken over de criteria
die de weegschaal van de common sense
naar de linkerzijde zouden kunnen doen

doorslaan: over datgene dus, wat in zijn
uiteenzetting over ideologie in h.3 ontbrak. Het criterium dat in deze hoofdstukken een doorslaggevende rol krijgt
toebedeeld, is de 'directe, werkelijke ervaring'. Doordat links de ervaringen die
het gevolg waren van ingrijpende culturele veranderingen (zoals vervreemding
van de politiek en morele onzekerheid)
negeerde, kon nienw-rechts deze (toen
nog) ongedifferentieerde en deels tegenstrijdige ervaringen als eerste een omvattende duiding geven. Het probleem met
dit ervaringscriterinm is echter dat Hall
zich hier lijkt te beroepen op een zuivere,
ongeduide ervaring buiten de taal, die hij
eerder juist betekenisloos heeft verklaaid. Als alleen ver-taal-de ervaring
een rol van betekenis kan spelen, dan
moeten ook de ervanngen en gevoelens
waar Thatcher zo vaardig op inspeelde al
op enigerlei wijze geÃ¯nterpreteerzijn
geweest. Maar als dat zo is, dan maakt
Hall met deze verwijzing naar 'ervaring'
nog steeds niet echt duidehjk waarom de
Thatcheristische interpretatie kennelijk
beter voldeed dan haar voorganger. Er is
dan geen sprake van een betere intepretalie van dezelfde ervaring, maar van
verandering van de ervaring zelf, zodat
het probleem zich herhaalt: waarom
wordt de ene ervaring voor de andere ingeruild?
Hall lijkt dergelijke vragen te vennijden door vooral aandacht te schenken
aan ervaringen die relatief nieuwe gebieden betreffen en dus minder behept zijn
met een historie van concurrerende interpietaties. Zo zet hij links er niet toe aan
gaten te schieten in de Thatchenstische
werkelijkheidsinterpretaties, maar ziet hij
kansen voor links op een terrein waarvoor ook nieuw-rechts tot nu toe weinig
aandacht heeft gehad: het groeiende
'omgevingsbewustzijn'. Hoe sympathiek
deze suggestie ook mag overkomen, de
vraag naar het 'hoe en waarom' van verschuivingen van de ene naar de andere
interpretatie blijft opnieuw onbeantwoord.

De verwijzing naar de ervaring zou
misschien wel zinvol kunnen zijn, als ze
Wordt opgevat als 'negatieve ervaring',
in de zin van datgene in de ongearticuleerde ervaring dat aangeeft dat een interpretatie tekortschiet: als het steekje dat
de interpreet heeft laten vallen, waarvan
de concurrent vervolgens dankbaar gebruik kan maken om het breiwerk uit te
halen en over te doen met een ander garen. Voor een dergelijke benadering zou
Hall echter veel meer aandacht moeten
besteden aan de complexe relaties tussen
ongearticuleerde ervaring en betekenisverlening dan hij nu doet.
Het verzuim aan te geven hoe oordelen over interpretaties geveld worden,
doet al af aan de politieke relevantie die
Hall z i p theorie wil meegeven, maar er
is meer. Hall kan met zijn theorie links
behulpzaam zijn bij het blootleggen van
de historiciteit en Ã©Ã©ndimensionalite
van
de interpretatiekaders die door nieuwrechts ingang hebben gevonden in de
tommon sense, zodat duidelijk woldt dat
deze niet de status van natuurlijkheid,
waarheid of onvemiideliikheid hebben
waarop ze aanspraak maken. Op grond
van zijn theoretische noties zou Hall
echter tegelijkertijd moeten erkennen dat
ook ieder links alternatief slechts relatieve geldigheid bezit (want altijd een interpretatie is). Halls analyse lijkt hierdoor
met alleen een bijl aan de wortels van de
Thatchenstische conunon sense te zijn,
maar even goed aan die van welk links
alternatief dan ook Het is maar de vraag
in hoeverre de linkse politiek gebaat is bij
een dergelijke zelfrelativering. Halls
mengeling van bewondering en verwijt
als hij spreekt over de schaamteloze manier waarop meuw-rechts haar werkelijkheidsopvatting naar voren heeft gebracht, is illustratief voor zijn dilemma:
een links alternatief heeft vermoedelijk
alleen kans van slagen als het op een
even schaamteloze manier als 'natuurlijk'
of 'logisch' gepresenteerd wordt. Met
andere woorden: heeft de relativiteitszin
die Hall als intellectueel wellicht siert, in
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de politieke praxis geen verlammende
werking?
Pas in het laatste (en titel-)opstel,
'Het minimale zelf, komt deze problematiek expliciet aan de orde. In dit opstel
bespreekt Hall het ('postmoderne') idee
dat identiteit steeds een fictie is en vergelijkt hij deze identiteitservaring met die
van migranten. Hij benadrukt dat het besef van de voorlopige en toevallige aard
van iedere identiteitshepaling de noodzaak van arbitraire afsluitingen niet wegneemt. Elke handeling en iedere politiek
vereisen zulke afsluitingen. Het besef
van hun arbitraire karakter zal onze politieke betrokkenheid ongetwijfeld van
aard doen veranderen, maar een te veel
aan zelfreflectie en zelfrelativering zou
elke politiek de das om doen.
Halls werk mondt dus in elk geval
niet uit in zelfverklaarde handelmgsonbekwaamheid. Integendeel: uit dit laatste
hoofdstuk spreekt, net als uit de rest van
het boek, Halls overtuiging dat er sprake
kan zijn van zinnige oordeelsvorming en
weloverwogen handelen, ook als transcendente criteria voor de adeqnaatheid
van opvattingen ontbreken. Juist dat
maakt Halls werk ook zo sympathiek.
Zijn poging om de alledaagse ervaring
aan te merken als het doorslaggevende,
zij het variabele criterium voor het succes
dan wel het falen van een interpretatiekader, heeft in elk geval als voordeel dat
het oordeelsvermogen weer bij de
dragers van de common sense gelegd
wordt.
Dat maakt het des te spijtiger dat Hall
nergens goed aangeeft hoe mensen onderscheid maken tussen meer en minder
arbitraire afsluitingen. Het proces van
oordeelsvorming blijft daardoor een
'black box', zodat er, tegen Halls eigen
intuÃ¯tie in, van grillig decisionisme
sprake lijkt te zijn. Nadere analyse van
het moment waarop de ene overtuiging
(of: ervaring) wordt ingeruild voor de
andere zou dan ook een waardevolle
aanvulling op zijn werk vormen.
Dat Hall nog eens onderzoek in deze

richting zal gaan doen moet zeker niet
uitgesloten worden. Doordat dit boek
werk uit de laatste tien jaar bundelt,
wordt niet alleen zichtbaar dat Hall zich
in deze tijd met verschillende thema's
heeft beziggehouden, maar ook dat zijn
theoretische kader is geÃ«volueerdHij is
een levend voorbeeld van zijn eigen
ideeÃ«over flexibele oordeelsvormingen
demonstreert bovendien dat een project
van ondogmatische theorievorming nog
altijd met politiek engagement kan samengaan. Dat hij daarbij onbedoeld ook
laat zien waar de valkuilen van zo'n
onderneming zitten, namelijk door er af
en toe in te stappen, is wellicht een dubieus compliment, maar in het licht van
Halls inzet niet helemaal ongepast.

Blikvoer in de buitenwijken

Recensie van: John Carey, The Zntellectuals and the Masses Pride and Prejudice among the Literarv Intelligentsia,
1880-1939. Faber and Faber Londen
1992. 246 pp. Prijs. f 60.85
John Carey, hoogleraar Engelse letterkunde aan de universiteit van Oxford en
sinds vijftien jaar literatuurcriticus van de
Sunday Times, heeft het gedaan! De
'champion of the middlebrow', zelf van
nederige komaf, aldus de vooruitstrevende Guardian in een bespreking, heeft
eindelijk wraak genomen. Jarenlang
werd hij met een schuin oog bekeken aan
de tafel waar de eerbiedwaardige dons
aanschoven voor hun lam in mintsaus.
Carey vergat die aristocratische minachting nooit, werd intussen door hard studeren hoogleraar en kreeg zo de vrije
hand om zijn wraak in alle rust voor te

bereiden. Toen het resultaat van zijn
wraakzucht verscheen was Engeland te
klein en schreeuwde The Guardian
moord en brand en verviel voor &&nkeer
in de banale stijl van de tabloids: Carey
was een wraakzuchtige aansteller, die
geen manieren kende en meedeed met het
platvloerse spelletje van 'bashing intellectuals', en zo in de kaart speelde van de
conservatieve middenklasse-moraal van
de Thatchers en Majors. die kritische intellectuelen beschouwden als lastige stain-de-wegs. En de storm waaide ook
over naar Nederland, waar het opperhoofd van de nationale literaire kritiek.
Carel Peeters, de mening van de Guardian netjes overschreef.
En wat heeft John Carey nu gedaan?
Hij heeft een mooi boek geschreven over
de wat duisterder kanten van het Engelse
literaire modernisme van o.a. Woolf,
Lawrence, Eliot, Wells, Orwell, Yeats en
Pound. Hij beweert niet plotseling dat
het slechte schrijvers zih, integendeel,
maar hij laat op zeer overtuigende manier
zien dat hun werk op nogal consistente
wijze wordt Mnvloed door een angst en
minachting voor de moderne massa's, de
doorsnee- of massamens, verpersoonlijkt
in de blikvoer etende, in de suburhs
wonende kantoorklerk. Hij plaatst die
angst in een breder Europees verband
door te laten zien hoe bepaalde thema's
en bepaalde metaforen keer op keer een
rol spelen in het werk van markante
cultuuikritici en filosofen.
In deel I van zijn boek gaat hij in vier
compacte essays in algemene zin in Op de
wijze waarop de massa figureert in het
werk van de literaire avant-garde, waarna
hij in deel I1 via vijf case-studies, onder
andere van het werk van H.G. Welk en
Wyndham Lewis. een concreter en specifiekerinvullinggeeft aan zijn algemene
betoog. Carey laat onder andere zien,
hoe de massahaat op een tweeledige,
soms uiterst tegenstrijdige wijze wordt
beargumenteerd: de massa is afwisselend
bruut en barbaars &ngewoon, doorsnee,
grijs en ambitieloos. Vaak, zo toont hij

aan, liepen dergelilke kwalificaties onproblematisch in elkaar over
Het waren vooral de Franse massapsycholoog Le Bon en de filosoof
Nietzsche, die de intellectuele inspiratiebron vormden voor deze dubbelzinnige
beeldvorming van de moderne massa's
hij twintigste eeuwse literatoren en cntiei. En met name in het werk van de filosoof en essayist Ortega y Gasset is die
dubbelzinnigheid helder zichtbaar, en zie
je de auteur naar believen heen en weer
switchen van een opstandige massa die
van nature tot lynchen is geneigd, en een
nederige doorsneemens. die voor alles
traag (van begrip) is. Carey besteedt
verder weinig aandacht aan die tweeledigheid en beschouwt haar als vanzelfspiekend onderdeel van een intellectuele
strategie, die geen enkel middel of argument, hoe tegenstrijdig ook, schuwt om
de massa en de intellectuelen gescheiden
te honden en de massa te controleren met
behulp van de taal. [p. 231 In het algemeen heeft hij een beetje te veel de neiging om de strijd tegen de massa te zien
als een bewuste strategie, in plaats van
als een belangrijk, maar enigszins vanzelfsprekend bestanddeel van de ideologische bagage van de moderne avantgarde. Zo gaat de stelling dat het complexe en vaak hermetische karakter van
de literaire stijl van de modernisten het
geplande resultaat is van een poging de
massa van de cultuur uit te sluiten, mij in
haar algemeenheid wat te ver, ofschoon
Ortega zelf deze uitsluitmg als de essenÅ¸d functie van de moderne kunst heschouwt. [p. 171 Dat echter 'stijl' voor
de meeste van deze auteurs het waarmerk
s van hun eigenzinnige waarheid. impliceert noodzakelijk dat 'nivellering' of
'ma~~aficatie'
of 'gelijkschakeling' de
natuurlijke vijand van de literatuur is.
De kracht en de originaliteit van
Careys boek is echter gelegen in de rijkdom aan voorbeelden die hij heeft verzameld en de rode draad, die hij in die
voorbeelden ontwaart. En die rode draad
is overtuigend aangetoond, terwijl de

voorbeelden je soms de haren ten berge
doen njzen. Macaber hoogtepunt is de
fantasie van D.H. Lawrence waarin hij
een gaskamer ter grootte van het Crystal
Palace uitbeeldt, waarheen de massa's in
alle rust en kalmte geleid zullen worden
om definitief te worden uitgeroeid. Anderen hopen op natuurlijke rampen of
stellen voorde buitenwijken plat te bombarderen. Yeats hoopt op een finale oorlog tussen de elite en de massa's, die een
einde aan de laatsten zal maken. Eugenetica en sterilisatie zijn weer andere oplossingen die de ronde doen.
Maar hoe verbazingwekkend dergelijke extreme voorbeelden van onbeheerste haat ook zi.jn, er is veel meer, en de
kracht van de massa-haat zit 'm niet in
zi.in extremen, maar juist in de systematiek en de vanzelfsprekendheid ervan.
Careys centrale stelling is, dat de massa
niet bestaat maar een produkt is van de
vindingrijkheid van literaire intellectuelen. Zij staat in wezen voor het Onkenbare in de cultuur. Dit is voor een
belangrijk deel juist. Sinds Le Bon de
massapsychologie grondvestte, staat de
massa voor een tweeledig 'Andere' van
onze cultuur; tweeledig omdat dit 'Andere' zowel van buiten kan komen, als
van binnen, namelijk als het eeuwenlang
dooi voortgaande beschaving weggedrukte barbaarse onbewuste van de cultuur. De massa staat zowel voor de onbeschaafde horden die onze westerse beschaving van alle kanten bedreigen (een
met zo vreemde gedachte in het kolonialistische en imperialistische Europa van
rond de eeuwwisseling) als voor een irrationele rest. die in de boezem van de
eigen cultuur sluimert. Het is die dubbelheid en vooral dan de angst voor
'de massa in onszelf - die de op zichzelf
even irrationele haat van de intellectuele
avant-garde kan verklaren. Alle metaforen voor het gedrag van massa's wijzen
in deze zelfde richting: in de 19e eeuw
waren het vooral de vrouw en de alcohol
die werden aangesleept om het hysterische, irrationele en roesmatige gedrag

-

van massa's te 'verklaren' (zie hiervoor
de verhelderende studie van Susanna
Barrows, Distorting Mirrors [19811),
maar daaraan werden al snel verwante
metaforen toegevoegd: wilde dieren, hacillen, kinderen en primitieve volkeren,
stuk voor stuk beelden die het andere en
onkenbare of nog ouverkende deel van
de cultuur representeerden. F,Ã©van de
meest constante metaforen, zo laat Carey
zien. is die van de vrouw, die zowel staat
voor het Andere in termen van de
wildheid en 'natuurlijkheid', als voor het
primitieve en onbewuste in 'onszelf, als
tenslotte voor nog een andere karaktertrek van de massa's: hun 'matter-of-factness', hun alledaagsheid, en hier stond
natuurlijk vooral de huisvrouw model. In
het bijzonder in het werk van Virginia
Woolf vindt Carey een aantal sprekende
voorbeelden van vrouwenrollen, die hewijsplaatsen zijn van de onopvoedbaarheid en het beperkte culturele bereik van
(de meeste) vrouwen.
Carey gooit al deze beelden waarmee
de massa 'herschreven' werd, niet op
Ã©Ã
grote hoop, maar situeert ze als de
producten van verschillende intellectuele
tradities, die elkaar onwillekeurig aanvulden en ondersteunden. Daarbij gaat
hij in zijn polemische ijver wel voorbij
aan andere literaire tendenzen in het modernisme, die vanuit linkse of socialistische inspiraties wel degelijk een krachtig
en invloedrijk genre ontwikkelden,
waarin de daden, gevoelens en gedachten
van 'de massa' van kleine luiden en
proletariÃ«rjuist in een positief daglicht
werden gesteld. Dat deze stroming zich
vaak beperkte tot 'tendensliteratuur' doet
niet ter zake, haar invloed was er niet
minder om. Wel toont Carey aan, dat
haat jegens de massa ook een literaire
keerzijde heeft in de vorm van een
pastorale van het leven van de massa's,
een verheerlijking van de gewone mens
en de lagere klassen, die echter al te vaak
op hetzelfde schema van de massa als
'het (nu goede) Andere' was gestoeld.
De angst voor de massa blijft echter

onverklaarbaar wanneer Carey blijft benadrukken dat de massa in het geheel niet
bestaat en slechts een fictie van schrijvende intellectuelen is. Dat wil zeggen:
het explanandum is nu die fictie zelf geworden. Waarom hadden modernistische
literatoren en cultuurfilosofen zo'n fictieve constructie van massa nodig? Welke re'le angst'werd middels die fictie bezworen? Carey lijkt die vraag uit de weg
te gaan, omdat hij het bestaan van massa's wenst te ontkennen. Geruggesteund
door zijn literaire held Amold Bennett,
die realistische romans schreef waarin
een menselijk soort aandacht werd opgebracht voor 'de kleine dingen in het leven' van suburb-bewoners. huisvrouwen en klerken, verdedigt Carey een
down-to-ea~th-achtigeversie van het humanisme, waarin ieder individu naar
Gods evenbeeld is geboetseerd en dus
evenveel aandacht verdient. Dat mag
egalitarisme van het zuiverste soort zijn,
het voldoet niet als antwoord op of verklaring van de problematische verhouding tussen intellectuelen en massa in
deze eeuw. Carey heeft in zijn boek allang afgerekend met de mythe van de
aristocratie van de intellectuele elite. Haar
uitverkorenheid blijft, ook volgens de
intellectuele adel zelf, onbeargumenteerd
- zij zou zich slechts bewijzen in de
praktijk, of ... en dat is de definitieve
doodklap voor de intellectueel, middels
een beroep op 'Het Hogere', dat andere
Andere dat naar willekeur inzetbaar is in
een geseculariseerde cultuur. Gelukkig
actualiseert Carey zijn fillipica tegen de
valse godsdienstigheid van de moderne
intellectueel, zodat ook de hedendaagse
massahater George Steiner niet aan ontmaskering ontkomt: Steiners meest
recente boek Real Presences is "in part
an onslaught on mass culture, conveying
the intellectual's customary disdain for
joumalism. gadgetry and the empty lives
most people lead Like all Steiner's
hooks, it is a dazzhng display of emdition.(...) Given a free vote the bulk of
humankind wonld, he feels sure, choose

football or bingo rather than Aeschylus.
Further, they cannot he proved wiong.
The tmth or falsehood of literary and
artistic arguments is not, he concedes,
verifiable." [pp.89,90] En op dat punt
nodigt Steiner God uit naar voren te
treden. "Al1 great art and literature, he
declares, is 'touched by tbe fire and ice
of God.'" [idem]
Misschien wil Carey heel eerlijk zijn
en de twee 'Anderen' van onze cultuur
tegen elkaar wegstrepen: noch God noch
Massa mogen om welke reden dan ook
aangeroepen worden om een bepaalde
intellectuele houding te legitimeren. In
ieder geval sluit hij zo het eerste deel van
zijn boek af. De rol van God bij Steiner,
zo stelt hij, betreft bet sanctioneren van
de oordelen van de intellectueel, i.e. die
van Steiner zelf. "This means that God is
reduced to a convenient fiction, and in
this respect He has the Same utility,
within intellectual discourse, as 'the
masses'. Like the masses He must conform to the intellectnal's imaginings; like
the masses He must ratify the intellectual's distinction." [p. 901 Ik heb
Steiners erndiete prietpraat, die nu al
meer dan tien jaar ook vele Nederlandse
intellectuelen in de ban houdt, niet eerder
zo precies en afdoende zien ontmaskerd,
de gelijkstelling van God en Massa blijft
desondanks een te gemakkelijke uitweg
uit de problematiek.
Anders dan God bestaat de massa
ook buiten het domein van intellectuele
ficties of alledaags (hij)geloof. De angst
van modernistische intellectuelen voor de
massa is nu juist pas echt begrijpelijk
wanneer we haar zien als een angst om
zelf deel uit te maken van die massa, die
zij overal om zich heen kunnen waamemen, niet als een in nachtmerries figurerend gedrocht of als een bedreiging van
buiten de eigen cultuur, maar als iets dat
zeer tastbaar en zichtbaar is, en alomtegenwoordig. Carey is geen socioloog,
noch sociaal-historicus. Toch had hij ook
als literatuurhistoricus meer begrip mogen opbrengen voor Ã©Ã
van de meest in
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het oog lopende ontwikkelingen die de
moderne cultuur en samenleving precies
rond de eeuwwisseling doormaakten: die
van de opkomst van de massale technische reproductie of kortweg van 'massaficatie' op alle gebieden. Er zijn voldoende cultuurhistorische en sociologische bronnen beschikbaar die een meer
context-getrouwe analyse bieden van de
geschriften en daden van onze modernistische avantgarde dan waartoe Carey
zelf in staat blijkt te zijn. Zij beschrijven
de massaficatie als een serieus maatschappelijk fenomeen, als een zeer reÃ«e
proces van maatschappelijke modemisering, waarin uiteenlopende culturele
identiteiten verschrompelen om plaats te
maken voor nieuwe identiteiten. 'Massa'
bleek een uiterst werkelijke sociale identiteit te worden, zowel in politieke zin
(van massa-electoraten in parlementaire
democratieÃ«tot de militante hordes van
de fascisten, nazi's en stalinisten) als in
cultureel opzicht (het nieuwe massa-publiek van dagbladpers, feuilletons, radio
en film) en tenslotte ook ruimtelijk (de
migratiegolven naar de nieuwe arbeidersbuurten in grote steden, gevolgd
door de 'Garden Cities' en nieuwe
snburbs). Voeg daaraan de nieuwe onderwijswetgeving toe, en je hebt zoiets
als een 'massaficatie van cultuur' en tegelijk zoiets als een 'cultuur van massaficatie'. De vrees daarvoor klinkt ook nu
nog door, en of een dergelijke vrees gerechtvaardigd is (en hoe die dan zou
moeten worden gerechtvaardigd), doet
niets af aan het gegeven dat massaficatie
en massale reproductie van culturele
goederen de realiteit hij uitstek Vormt.
Door die realiteit te ontkennen en zich
ie bekennen tot een onbestemd soort methodologisch individualisme, ontkracht
Carey zijn voor het overige uiterst
steekhoudende ontmaskering van de
modernistische avantgarde in de Engelstalige literatuur al te zeer. Dat is jammer,
omdat het boek daardoor inderdaad ietwat begint te lijken op de afrekening van
een parvenu, die zich net heeft ontwor-

steld aan het culturele nivo van de massa's (de middenklasse), met de geborneerde en atavistische opinies van een
reeds lang in verval verkerende Britse
adelstand - en dat zou de hele argumentatie reduceren tot een provinciale familievete. En dat is het bepaald niet. Carey
is de kampioen van de sociaaldemocratische volksopvoeding, en in die zin
vindt hij de Virginia Woolfs en D.H.
Lawrences tegenover zich, die zich nu
eenmaal niet konden voorstellen dat je
via de provinciale openbare bibliotheek
deel kon hebben aan de cultuur en er ook
nog een actieve r01 in kon spelen. Die
volksopvoeding is van groot belang geweest, maar is bepaald niet de enige factor in de groeiende massaficatie van de
moderne cultuur - en de angst van
Woolf en Lawrence gold niet zozeer de
Paasheuvel en Koos Vomnk als wel de
mogelijkheid van zoiets als een Elvis
Presley: een heupwiegend alternatief
voor de beheerste burgerlijke esthetica
van de moderne schriftuur. Aangezien de
erfgenamen van Elvis Presley sindsdien
het meest nadrukkelijke stempel hebben
weten te drukken op de na-ooriogse
massacultuur, en de sociaaldemocratische volksopvoeders intussen zijn vergeten, mogen we vaststellen dat Carey's
filiipica, hoe begrijpelijk en hoe juist
ook, a little bit beside the point is (net als
de boze commentaren van The Guardian
en van Care1 Peeters). De massa heeft
allang gewonnen en heeft de steun van
Carey echt niet meer nodig. De werkelijke kwestie is nu: wat betekent het eigenlijk, dat 'de massa' cultureel gezien heeft
gewonnen? Wat betekent dat voor de rol
van intellectuelen? Wat betekent het voor
onze cultuur als zodanig? John Carey
heeft afdoende duidelijk gemaakt dat
D.H. Lawrence en George Steiner op
dergelijke vragen geen zinvolle antwoorden hebben Dat is het belang van
zijn boek. Meer niet. Maar het lijkt mij
voorlopig al heel wat.

Mededeling
Oproep
Themanummer "vreemdelingen".
Toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, werd de aarde groter en kleiner tegelijk. Het
Amerikaanse vasteland lag verder weg danverwacht en strekte zich onmetelijk ver uit.
Nauwelijks had men echter de schaal van de oceanen en het continent tot zich laten
doordringen, of in 1522 keerde Magellan vande eerste rondreis omde aarde temg.
Vanaf 1526 verschenen globen met zijn rondreis erop. Europeanen kregen het gevoel dat
de nieuwe ruimten in kaart en onder controle konden worden gebracht. De aarde begon
op een hol te lijken die je in je hand kon houden. Typerend is de verschijning, in 1599,
van een hoek over 'Las Indias' van de hand van de Spaanse kapitein Bernardo de Vargas
Muchaca, waarin deze trots op de titelplaat prijkt. Over een aardbol houdt hij een kompas
en daaronder bevindt zich een motto met de onsterfelijke woorden: A la espada y el
compds/Mds y n& y
y &s ("Aan het zwaard en het kompas-/meer en meer en
meer en meer"). beheersing en expansie, zo luidde het devies van de generaties na
Columbus.
In het kielzog van dit streven is de wereld voortdurend kleiner geworden. Sommigen
menen dat ze zelfs een global village is geworden. Fout. Boodschappen, produkten en
geld mogen in ongekende hoeveelheden met ongekende snelheid de planeet rondrazen,
voor de meeste bewoners geldt dat niet. Die worden juist steeds meer in hun bewegingsvrijheid beperkt Alleen voor de machtigen lijkt de aarde op een dorp.
De wereld begint eerder op een verzameling forten te lijken. Daarbinnen hebben de
bewoners zich angstig tegen de rest van de wereld verschanst. Elke dag berichten de
media over grote drommen vluchtelingen aan de poort. Vreemdelingen zijn ongewenste
personen geworden.
Niet zo lang geleden trachtten filosofen als Foucault of Deleuze, en schrijvers als
Rnshdie of Van Weelden van de nomade of de migrant een geuzennaam te maken. Ze
hebben het gevecht verloren. Of hoogstens voor de metaforische migrant gewonnen De
echte migrant is inmiddels een criminele illegaal geworden, die met harde hand het land
moet worden uitgezet. Zonder identiteitsbewijsben je tegenwoordig nergens. In Nederland mag je er binnenkort uit twee kiezen.
Als filosofen kunnen we weinig tegen deze verstarring en opkomende vreemdelingenhaat beginnen. We hebben geen verstand van beleid. Maar we kunnen wel iets zeggen over nationale en internationalerechtvaardigheid, over echte en metaforische muren,
over de migrant in ons bewustzijn en de migrant op straat, over het ontstaan van bet fort
Europa, over verhuizing en vernieuwing, over grenzeloze rijkdom en ghetto's van armoede, over nationale en internationale vormen van zorg, over kosmopolitisme en het
goede leven, en over de waaide van pluraliteit.
Krisis wil een breed themanummer over "vreemdelingen"maken. We zoeken naar
kom observaties, artikelen en boekbesprekingen. Wie denkt een bijdrage aan dit themanummer te kunnen leveren: stuur uw voorstel op een A4-tje aan de redactie, v&r 15
januari 1993.

Scriptierubriek

Na de vermelding in nummer 48, dat we met de scriptÃ¬erubrie
zouden stoppen,h a men er nog twee aankondigingen binnen, die we hierbij als 'nagekomen mededelingen'
opnemen.

'Techniekbeheersingtussen maken en handelen. De betekenis van Technology
Assessment in het licht van H m h Arendts kultuurkritiek', door Martijntje Smits, P.A.
van Deldenstraat 34,7523 HE Enschede, tel. 053 - 338026 (p) of 055 - 493499 (TNOSTB) (afgestudeerd als wijsgerig ingenieur aan de Universiteit Twente).
The H w m Condition kan gelezen worden als techniekkritiek. In tegenstellingtot de
techmekkritieken van Duintjer. Van der Wal en Heidegger hekelt Arendt niet zozeer het
aktivisme, maar de eenzijdigheid van dit aktivisme in deze tijd. Met Arendt wordt gepoogd een beoordeling te geven van de recente verschuiving in bet denken over techniekbeheersing, zoals dit tot uitdrukking komt in het 'Constmctive Technology
Assessment'. Conclusie is dat de vraag naar de techniekbeheersingvan vraag naar de
juiste methode verbieed moet worden tot de waag naar de kwaliteit van de politieke
praxis.
'Grens, ervaring en transgressie en de filosofie', door G. van Spaensdonck, Pijkestraat
39,6511 BN Nijmegen, tel. 080 - 241843 (afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen).
De scriptie heeft een dubbele opzet: de explicitering van onderscheid en overeenkomst
van ervaren en ervaring en toetsing daarvan aan de theorie'n van Gadamer, Bataille en
Foucault. (Scriptie te veiktijgen hij de auteur.)

Personalia

Marianne Boenink is verbonden aan de vakgroep Praktische Filosofie van de Faculteit
der Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 15, 1012 CP
Amsterdam.
RenÃBoomkens is werkzaam bij de Balie, Centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam, en aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit van Nijmegen,
Thomas van Aquinostraat 3,6525 GD Nijmegen.
Ren6 Gabriels is verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht, Heidelberglaan l , 3584 CS Utrecht
J.K.M. Gevers is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam.
Jan van Heemst is verbonden aan de Academie voor Beeldende Kunst, Blaak 10,301 1
TA Rotterdam.
Alwin Hietbrink studeert politicologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Honthorstiaan 4,1816 TB Alkmaar.
Cris van der Hoek is als part-time docente verbonden aan de Algemene Hogeschool
Amsterdam, Faculteit Informatie en Communicatie, Herengracht 333, Amsterdam.
Jozef Keulam is werkzaam bij de vakgroep Praktische Filosofie van de Faculteit der
Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 15, 1012 CP
Amsterdam.
Michiel Korthals is verbonden aan de vakgroep Algemene Pedagogiek van de Faculteit
der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden, Postbus 9555,2300 RB
Leiden.
Kees Neefjes is politicoloog, en werkzaam bij het Komitee Zuidelijk Afrika, Oudezijds
Achterburgwal 173,1012 DJ Amsterdam.
Pieter Pekelharing is werkzaam bij de vakgroep Praktische Filosofie van de Faculteit der
Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 15,1012 CP
Amsterdam.
Even Smit is verbonden aan de vakgroep Economische sociologie en psychologie van de
Economische Faculteit. Erasmus Universiteit Rotterdam. Postbus 1738,3000 DR
Rotterdam.

Inhoudsopgave 12e jaargang Krisis (1992)
Artikelen

nummer
Wint Dubbink, Doodvriezen op weg naar de hemel
Sympathie voor dieren
48
Ger Groot, Tzvetan Todomv, of de temgkeer van de deugd
48
Cris van der Hoek Erfenis zonder testament
Twee feministische lezingen van Hannah Arendt
49
Jan van Heemst, Schlemielen. Hannah Arendt leest
Rahel Levin Varnhagen en Heinrich Heine
49
Alwin Hietbrink en Jozef Keulart~ Van 'solus-ipse' naar 'inter-esse'
De andere 'Kehre' van Hannah Arendt
49
Jozef Keulartz. en Alwin Hietbrink Van 'solus-ipse' naar 'inter'esse'
De andere 'Kehre' van Hannah Arendt
49
Rudi Laermans, Emile Zola als schrijvend intellectueel
Kleine trilogie over waarheid, werkelijkheid en moderniteit
46
Jessica Mesman. Machines en moraal
Verslag van een ondeizoekservaring
48
Pieter Pekharing, Over slaapwandelaars, banaliteit en onsterfelijkheid
Hannah Arendt en de politiek
49
Bankje Prins, Over cyborgs, perverse koppelingen en heteroglossia.
Of: de ironievan een politiek manifest
48
Lieve de Recht & Co., Camembert, rechtvaardigen en geweldloze
liefde. Het politiek-filosofisch-economisch-sociologischantropologisch raster van LUCBoltanski en Laurent Thkvenot
47
Marin Terpstra, Het oog dat van zichzelf wegkijkt.
Kohdylis versus Buve: over de mogelijkheden en grenzen van het
descriptief decisionisme
47
RenÃ©van de Vall, Wat kan men zeggen dat niet gegeven is?
Over het werk van Barnett Newman
46
Judith Vega, De filosofen van het dagelijks kwaad
47
Odile Verhaar, The worlds according to Th6venot en Boltanski.
Over het rechtvaardigen en bekritiseren van de voorkeurs47
behandeling vÃ vrouwen

Discussie
Mieke Aerrs, verglijdingen
Rosi Braidotti, Van subject veranderen. Metafysica en metabolisme
RenÃ Gabriik, Jozef Keulartz' De verkeerde wereld van Jiirgen
Habermas. Inleiding: Theater en macht
Jozef Keulare, Is de maatschappij een leerschool?
Michiel Korthals, Is de wereld van Jiirgen Habermas verkeerd?
Ham'e Kunneman, Braidotti en verder
Lolle Nauta, De ongedekte cheque van Braidotti
Bankje Prins, Rosi Braidotii's Beelden van de Leegte. Inleiding
BauQe Prins, Passie en paradox van het vrouwelijk subject

pagina

19
32
42

30

5
5

19
5
18

74

Columns

RenÃBoomkens, Weg met de ethiek!
J K.M. Gevers, De verweesde universiteit
Inge Marie T r m , Einigkeit und Ruil' und Reinheit
Review

R i j s Jansen, Literatuur en het pad der deugd
Interview

Paul van den Berg, Van oppergerechtshof tot onderklasse
De politieke ethiek van Michael Walzer - een interview
Recensies

Ruud Abma, Thuis
Marc Berg, Wie is er bang voor Shrdu?
Marianne BoenÃ¬nkDe flexibiliteit van conunon sense
RenlBoomkens, Tussen verstilling en kritiek. Eric Bolle over
architectuuren filosofie
RenÃ©BoomkensBlikvoer in de buitenwijken
Bert van denBrink, Ethiek, moraal, politiek
Maarten Doomurn, Verlangen naar kunst
Caroline van Eck, Van kabinet naar vitrine
Katharina Freyni, Het linkerbeen van de kunst
Willem Halffman, De marginale professie
Liesbeth van Hamelen, 'In een groen groen groen groen knollenknollenland ...'
Marli Huijer, Ziekte als epistemologischeconstructie
Henk van Luijk, .Te bent jong, maar wil je ook wat?
Kees Neefjes, Van rechten naar belangen
Evert Smit, De twee gezichten van Georges Sorel
Rian Voet, Zijn alle vormen van universele ethiek anti-feministisch?
Beeldmateriaal

Frits Dijcks, Het gesprek

47

Frans Hartensveld
Een beknopte, maar zeer heldere inleiding tot
het godsdiensÃ¼ilosofiscdenken van Abraham
Joshua Heschel, een van de belangrijke Joodse
denkers van de twintigste eeuw, die echter in
vergelijking met tijgenoten - zoals Buber,
Levmas - lang in de schaduw 1s gebleven
Deze inleiding handelt over het centrale thema in
Heschels denken- 'de opdracht tot menswording'.

88 blz.,

f 17,50

Verkrijgbaar bij uw boekhandelaar
of rechtstreeks bil:

<C GOOISTICHTingevorc~gooi en stictit
postbus 133 3740 ac baar"
telefoon 02154 - 15320

Het voorkeursbeleidr m n e d . Differentie
versus PositieveAcad
Marp Loomans

Fabels van een coverflun
Ger Groot

Feminisme en Biologisch onderzoek naar sekseverschillen
M a m n e van de Wjtguard
Verbeteren en handelen. Soaaal-wetenschappelijkonderzoek
in het postmoderne

Geert ten Dam
Sekse en populairecultuur (besprekingsarukel)
Liesbet van Zoonen
Kwaliteiten kredlet(opimebijdrage)
Margo 8muns

Losnummer"f 175.0. Jxarabonnemencf 54.50.
1609,
U i w v e r i l SUN, P&6501 BP Nijmegen, tel. (080) 2217W.

